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คํานํา 
 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ไดจัดทําคูมือการ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) Self Assessment Report สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ฉบับนี้ข้ึน 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน และหนวยงานภายใน เพ่ือ สอดคลองกับคูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ
สถาบัน สํานัก ปการศึกษา 2554 และปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ีกําหนด  

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ( SAR) 
Self Assessment Report สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสน ปการศึกษา 2556 จะเปนแนวทางในการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพท่ีกอใหมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล เพ่ือการขับเคลื่อนประกันคุณภาพของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนใหมี
คุณภาพมากยิ่งข้ึน 

 
งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) 

(แกไข เพิ่มเติม เมษายน 2557)
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บทที่ 1  กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  
  

 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ดําเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร โดยยึดหลักการดําเนินงาน  เปน 3 สวน คือ การควบคุมคุณภาพ     
การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยรูปแบบระบบประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับการดําเนินงาน
และธรรมชาติของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแส ตาม 6 องคประกอบ 

1.1 การประเมินคุณภาพภายใน  

เพ่ือใหทันกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถเชื่อมโยงการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกได สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนไดดําเนินการทบทวนและปรับปรุงการประเมินคุณภาพ
ภายในอยางตอเนื่องเพ่ือใชประเมินระดับคุณภาพ โดยมีความสอดคลองกับแนวทางและตัวบงชี้ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมท้ังแนวทาง และตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) การพัฒนาปรับปรุงตัวบงชี้การประเมินในระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย  

 

1.2  แผนงานการประเมินคุณภาพภายในประจําป  
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1. วางแผน และปรับปรุงแผน
ดําเนินการ (P) 

                  

2. เก็บขอมูล 12 เดือน  
ตามตัวบงชี ้(D) 

                  

3. กอง/ศูนย จัดทํา SAR 
เตรียมการประเมินและมีการ
แตงตั้ง กรรมการประเมิน 
กอง/ศูนย 

                  

4.ประเมิน กอง/ศูนย (C)                   
5. นําผล (4) มาจัดทํา SAR  
เตรียมการประเมินและมีการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการจดัทํา 
SAR สํานักงานวิทยาเขตฯ 

                  

6. ประเมินสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน (C) 

                  

7. แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินวิทยาเขต/
มหาวิทยาลัย 

                  

8. วิทยาเขตกําแพงแสน
เตรียมรับการประเมิน 

                  

9. ประเมินมหาวิทยาลัย(C)                   
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10. หนวยงานทุกระดับจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามผล
การประเมิน (A) และนําผล
การประเมินไปใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติงานประจําปตอไป 
(P) 

                  

 

1.3  แนวทางการประเมินคุณภาพภายในประจําป  
 

สําหรับแนวทางการประเมินคุณภาพภายในแตละปการศึกษา มหาวิทยาลัยมีรูปแบบการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนรายหนวยงานยอยเทียบเทา 
2. ระยะเวลาดําเนินการ ประมาณหนวยงานละ 1 – 2 วัน โดยทุกหนวยงานดําเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกป  
3. สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมินฯ โดยใหแตละ หนวยงานยอย

นําเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ ซ่ึงประกอบดวย ประธานฯ  และกรรมการประเมินฯ ท่ีผานการฝกอบรมผู
ประเมินฯ ตามแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. ประมาณ 3-5 คน  

4. ขอมูลพ้ืนฐานผลการดําเนินงาน ( Common Data Set) กําหนดใหสงภายในวันที่ 2 กรกฎาคม เพ่ือ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสนจะไดนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหจัดทํารายงานประกันคุณภาพของวิทยา
เขต โดยตองเปนขอมูลท่ีถูกตองและสอดคลองตรงกันกับ SAR ของหนวยงาน ท้ังนี้ SAR ของหนวยงานตองจัดสง
ใหคณะกรรมการประเมินฯ กอนเขาไปประเมินคุณภาพประจําป 

5. ภายหลังรับการประเมินฯ แลว รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ของหนวยงานใหปรับแกไขตามผล
การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และสงมาท่ีสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  ภายในวันที่ 20 
มิถุนายน (ยกเวนหนวยงานท่ีไดรับการประเมินหลังวันท่ี 20 มิถุนายน) 

6. หลังจากคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในของแตละ หนวยงานยอยแลวเสร็จ ตอง
จัดสงรายงานผลการประเมินไปยังหนวยงานท่ีรับการประเมินฯ และสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ภายใน 2 
สัปดาห  

7. ใหหนวยงานจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงเสนอสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 
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บทที่ 2 เกณฑประเมินคุณภาพภายใน 
 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน มีเกณฑการประเมินคุณภาพภายในท่ีอางอิงกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ท่ีสามารถกําหนดตัวบงชี้ท่ีครอบคลุม 6 องคประกอบคุณภาพ และสอดคลองกับภารกิจของหนวยงานเปนสําคัญ 
  

กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ และตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 

1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ     มี
คะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินจะนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไม
ดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 

2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณ อยูในรูปของรอยละ หรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 
5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซ่ึงอยูในรูปรอยละหรือ
คาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละ หรือคาเฉลี่ยท่ี    
คิดเปนคะแนน 5 ไว ตัวอยางเชน 
  

ตัวอยางท่ี 1 กําหนดคารอยละ 80 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 65.80  

คะแนนท่ีได = 
65.80 

×  5 = 4.11 
80 

  
ตัวอยางท่ี 2 กําหนดคารอยละ 80 เปนคะแนน 5 ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ไดรอยละ 85  

คะแนนท่ีได = 
85 

×  5 =  5.31    =   5.00 
80 

 
หลักการคํานวณการแปลงคารอยละหรือคาเฉลี่ยเปนคะแนน สรุปไดดังนี้ 

1) ผลการดําเนินงานเทากับหรือสูงกวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 5 จะไดคะแนน 5 
(ตามตัวอยางท่ี 2) 

2) ผลการดําเนินงานต่ํากวาคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนน 5 คํานวณคะแนนท่ีได ดังนี้ 

คะแนนท่ีได = 
คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีไดจากการดําเนินการ 

×  5 
คารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 ของตัวบงชี้นั้นๆ 
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ขอปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 
การคํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย และคาคะแนน ใหใชทศนิยม 2 ตําแหนง โดยการปดทศนิยมตําแหนงท่ี 3 

ตามหลักการปดทศนิยม (ตั้งแตเลข 5 ข้ึนไปปดข้ึน) เชน 
  72.364   เปน   72.36  
  3.975   เปน     3.98  
 
การกําหนดเกณฑประเมินคุณภาพภายใน  

กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือ
ดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหได 0 คะแนน สําหรับการประเมินเปาหมาย และพัฒนาการไมคิดคาคะแนน 
แตใหระบุเพียงบรรลุเปาหมาย หรือไมบรรลุเปาหมาย และมีพัฒนาการ หรือไมมีพัฒนาการเทานั้น  สําหรับ
ความหมายของคะแนน มีดังนี้ 

คะแนน 0.00-1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน  
คะแนน 1.51-2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง  
คะแนน 2.51-3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช  
คะแนน 3.51-4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี  
คะแนน 4.51-5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก  

การประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย  
การประเมินเปาหมาย ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในรอบปท่ีประเมิน

เปรียบเทียบกับเปาหมายท่ีกําหนดไว ถาตัวบงชี้ใดมีผลการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด หรือสูงกวา
เปาหมาย ถือวาบรรลุเปาหมาย  ท้ังนี้ การกําหนดเปาหมายตองมีหลักฐานรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานอางอิงดวย โดยการกําหนดเปาหมายไมควรกําหนดต่ํากวาผลการดําเนินงานในปท่ีผานมา 

การประเมินพัฒนาการเทียบกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมา  
การประเมินพัฒนาการ ไมมีการกําหนดคาคะแนน พิจารณาจากผลการดําเนินงานในปท่ีประเมินเทียบกับผล

การดําเนินงานในปท่ีผานมา โดยตัวบงชี้ท่ีมีพัฒนาการพิจารณาจาก “ผลการดําเนินงานในปที่ประเมินสูงกวาผล
การดําเนินงานในปที่ผานมา ” ในกรณีท่ีไมมีผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา  สืบเนื่องจากครั้งนั้นยังไมมีการ
ประเมินในตัวบงชี้ดังกลาว จะไมประเมินพัฒนาการ 
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บทที่ 3 ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายใน 
การประเมินคุณภาพภายในสําหรับสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ตาม 6 องคประกอบคุณภาพ        

มีจํานวน 12 ตัวบงชี้ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1  รายละเอียดตัวบงชี้ท่ีมีภารกิจสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 

องคประกอบ / ตัวบงชี ้ ความเชื่อมโยง ชนิดของ 
ตัวบงชี ้

รอบป 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ   (1 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน สกอ.1.1 กระบวนการ ปงบประมาณ 
องคประกอบที่ 2  ภารกิจหลัก   (3 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ มก. ผลผลิต ปการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ี

สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ  

มก. กระบวนการ ปการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม  

สมศ.11 ผลผลิต ปการศึกษา 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ   (5 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน 
และผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน 

สกอ.7.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู สกอ.7.2 กระบวนการ ปการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง สกอ.7.4 กระบวนการ ปการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร สกอ.2.4 กระบวนการ ปการศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู 
และทักษะวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน ท้ังใน
ประเทศหรือตางประเทศ 

มก. ปจจัยนําเขา ปการศึกษา 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ  (1 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ.8.1 กระบวนการ ปงบประมาณ 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   (1 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

สกอ.9.1 กระบวนการ ปการศึกษา 

องคประกอบที่ 6 การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน   (1 ตัวบงชี้) 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงาน  

ก.พ.ร. กระบวนการ ปงบประมาณ 
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องคประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.1.1) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงชี้  

หนาท่ีหลักของหนวยงานสนับสนุน คือ การสนับสนุนการเรียนการสอน  และการบริหาร หรือสนับสนุนพันธ
กิจดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย ในการดําเนินงานจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของ
หนวยงาน  เพ่ือใหหนวยงานดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน  มีคุณภาพ มีความเปนสากล  และ
เจริญเติบโตอยางยั่งยืน ดังนั้น หนวยงานตองกําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผน
ดําเนินงานเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงาน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ  นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของหนวยงานแลว  จะตอง
คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา  
มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  ยุทธศาสตรดานตางๆ  ของชาติ รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของหนวยงานเปนไป
อยางมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 

นิยามศัพท 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของหนวยงานโดยท่ัวไปมักใชเวลา  5 ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการ

พัฒนาของหนวยงาน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค  วัตถุประสงค  ผลการวิเคราะหจุด
แข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม  กลยุทธตางๆ  ของหนวยงานควรครอบคลุมทุกภารกิจของหนวยงาน  มีการ
กําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามกลยุทธ โดยหนวยงานนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 

แผนปฏิบัติการประจําป  หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน  1 ป เปนแผนท่ี
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ  ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น  รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ  งบประมาณใน
การดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 

รอบระยะเวลา     รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 
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เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน

หนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงาน โดยเปนแผนฯ ท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับ
ท่ี 10 (พ.ศ.2551-2554) หมายเหตุ : 4 กอง 2 ศูนย ใชแผนกลยุทธของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงาน ไปสูทุกหนวยงานภายใน 
2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูบุคลากรภายใน (4 กอง 2 ศูนย) 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป  และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้  เพ่ือวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  อยางนอยปละ  2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  อยางนอยปละ  1 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงาน เพ่ือพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหาร และท่ีประชุมของหนวยงาน เพ่ือพิจารณา (4 กอง 2 ศูนย) 
8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและ ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไปปรับปรุงแผน

กลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 
8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและ ขอเสนอแนะ จากมติท่ีประชุมของหนวยงาน ไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป (4 กอง 2 ศูนย) 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ 
 2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 หรือ 7 ขอ 

มีการดําเนินการ  
8 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัต ิ
 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
หนวยงาน และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําหนวยงานโดยเปนแผนฯ ที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน 
และแผนกลยุทธ ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน  
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของ หนวยงาน หากหนวยงานไดกําหนดปรัชญาหรือปณิธานอยูแลว
ตั้งแตเริ่มตน  หนวยงาน ควรทบทวนวาปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันของ
หนวยงานหรือไม หากเหมาะสมตองดําเนินการใหแนใจวาสมาชิกในหนวยงาน และผูมีสวนเก่ียวของไดรับทราบโดย
ท่ัวกัน 
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1.2  หากตองมีการปรับแกปรัชญาหรือปณิธานของ หนวยงาน ตามสภาพการณท่ีเปลี่ยนไป ควรเปนการ
กําหนดปรัชญาหรือปณิธานรวมกันท้ังผูบริหารและผูปฏิบัติงาน  เพ่ือเปนท่ียอมรับของทุกฝาย  อันจะนําไปสูความ
รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานท่ีไดกําหนดรวมกัน  และไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

1.3  มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบาย ของหนวยงานและของ
มหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยจุดเนนของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว  รวมท้ังหลักการ
และมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของ หนวยงาน 
และกลยุทธสอดคลองกันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นท่ีไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง 

1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ  (strategy) เพ่ือนําหนวยงาน  ไปสูความสําเร็จท่ีพึง
ประสงค ประกอบดวย  วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค  (goal) และวัตถุประสงค  (objective) 
คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง  (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม  
(threat) เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ หนวยงาน อันไดแก การสนับสนุน
การเรียนการสอน  การวิจัย และการบริหาร หรือสนับสนุนพันธกิจดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย  วิสัยทัศน และแผน
กลยุทธท่ีหนวยงานกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากท้ังผูบริหาร  และผูปฏิบัติงาน  เพ่ือใหเกิดการ
ยอมรับของทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของ หนวยงาน และ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

 
2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับหนวยงานไปสูทุกหนวยงานภายใน 
2.1 มีการชี้แจงทําความเขาใจกับผูบริหารหนวยงานยอยภายในถึงวิสัยทัศน  กลยุทธ และเปาหมายของ     

กลยุทธ และมีการกําหนดหนวยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธอยางเปนทางการ 
2.2 มีการกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธของแตละหนวยงานภายในและมีการ

มอบหมายอยางเปนทางการ 
 

3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 
3.1 มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ  (Strategic map) เพ่ือชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตาม

กระบวนการของ Balance scorecard 
3.2  มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําป

ครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 
 
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
4.1 มีการจัดทําตัวบงชี้  (KPI) พรอมท้ังเปาหมาย  (target) ของแตละตัวบงชี้ท่ีจะใชวัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติการประจําป  ท้ังนี้ ควรจัดทําพรอมกับการจัดทําแผนกลยุทธ  และ
แผนปฏิบัติการประจําป 

4.2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูบริหาร และผูปฏิบัติงาน ผูท่ีเก่ียวของในการดําเนินการตามตัวบงชี้มีสวนรวม
ในการจัดทําตัวบงชี้และคาเปาหมาย  เพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝาย  อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกัน
ปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามเปาหมายท่ีไดกําหนดรวมกัน 
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5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน 
หนวยงานควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานครบทุกพันธกิจ เพ่ือใชเปนแนวทางการ

ดําเนินงาน และสรางความเชื่อม่ันวาไดมีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาท่ีเหมาะสม 
 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  อยางนอยปละ  2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการวาเปนไปตามแผนหรือไม และควรมีการ
รายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เทียบกับคาเปาหมายเสนอตอผูบริหาร ในชวงเวลาหนึ่งๆ เชน 3 เดือน หรือ 6 
เดือน หากไมเปนไปตามแผนควรจะมีการวิเคราะหถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแกไขปรับปรุง 

 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ  อยางนอยปละ  1 ครั้ง และรายงานผลตอ

ผูบริหาร และคณะกรรมการประจําหนวยงานเพื่อพิจารณา 
มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธโดยการเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การดําเนินงานตาม

แผนกลยุทธกับคาเปาหมาย  และนําผลการประเมินท่ีไดบรรจุเขาวาระเพ่ือพิจารณาในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานเปนประจํา อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

 
8.  มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําหนวยงานไปปรับปรุงแผน

กลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป 
8.1 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามขอเสนอแนะท่ีไดรับมา  และมีการจัดทําแผนการ

ปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 
8.2  มีการนําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปท่ีไดรับการปรับปรุงเสนอคณะกรรมการประจํา

หนวยงาน 
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ตัวอยาง 
เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ รายการหลักฐาน 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธท่ี สอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  โดยการมีสวนรวมของบุคลากร ในคณะ
และหนวยงานและ ไดรับ ความเห็นชอบ จากสภา
มหาวิทยาลัย โดยเปนแผนท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติ ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุม
มหาวิทยาลัย กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 
(พ.ศ.2551–2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษ  
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) 
ประเด็นการพิจารณาความครบถวน 3 ประเด็น 
1. แผนกลยุทธท่ีสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัย (และ

แผนพัฒนาอุดมศึกษา10ป)   
2. การมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดทําแผน ตอง

ประกอบดวย คณะผูบริหาร หัวหนาภาควิชา สาขา 
หลักสูตร หัวหนาหนวยงาน ตัวแทนบุคลากร 
ตัวแทนอาจารย โดยมีสวนรวมในการกําหนดกลยุทธ 
แผนงาน โครงการ ตลอดจนมีการประชาพิจารณ
แผนเพ่ือใหเกิดการยอมรับของทุกฝายเพ่ือนําไปสู
ความรวมมือในการปฏิบัติตามแผน  

3. ความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
กําแพงแสนอาจตรวจสอบจากรายงานการประชุม 
กก.ประจําวิทยาเขตกําแพงแสน 

1.1 แผนกลยุทธท่ีมีการวิเคราะหความเชื่อมโยง
ความสอดคลองกับกลยุทธของมหาวิทยาลัย กรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551 
– 2556) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2551 – 2554) โดยตองเขาท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําหนวยงานใน วาระเพ่ือ
พิจารณา 
1.2 แผนปฏิบัติราชการ 4 ปของสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน  

1.3 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  ท่ี
สอดคลองกับแผนกลยุทธสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน 

1.4 รายงานประชุมคณะกรรมการ 
ประจําหนวยงานท่ีมีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน เขามาใน
รายงานการประชุมของหนวยงาน  

1.5 รายงานการประชุม ท่ีจะตองมีบุคลากรของ
บุคลากรเขารวมทุกคน 
1.6 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการของสํานักงานวิทยา
เขตกําแพงแสน ในการจัดทําแผนกลยุทธ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับมหาวิทยาลัยไปสูทุก
หนวยงานภายใน 
ประเด็นการพิจารณา  มีการดําเนินงาน อยางนอย 2 
ประเด็นตอไปนี้  
1. แสดงกระบวนการถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ 
2. มีการประชุมชี้แจงแผนฯใหผูบริหารหนวยงาน 

หัวหนาภาควิชา ไดรับทราบเปาหมายแผนกลยุทธ 
3. มีการกําหนดหนวยงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการตาม

แผนอยางเปนทางการ 
4. มีคําสั่งมอบหมายใหรับผิดชอบท่ีชัดเจนในการ

ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ  

2.1 รายงานการประชุมบุคลากร ของสํานักงาน
วิทยาเขตกําแพงแสนเขารวม  รอยละ 80 (มีการ
กําหนดรายชื่อผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธอยางชัดเจน) 
2.2 บันทึกแจงแผนกลยุทธใหหนวยงานภายในทราบ 
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เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ รายการหลักฐาน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบทุกพันธกิจของหนวยงาน  
ประเด็นการพิจารณา ครบ 2 ประเด็น 

• มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธ
กับแผนปฏิบัติการประจําปทุกพันธกิจ คือ ดานการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ  และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  แสดงแผนงาน 
โครงการ ครบถวนทุกพันธกิจ   

3.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของหนวยงานท่ี
สอดคลองกับของสํานักงาน วิทยาเขตกําแพงแสน
(ครอบคลุมท้ัง 4 พันธกิจ)   
 
3.2 แผนท่ียุทธศาสตร 1 ป และ 4 ป (แผนผัง) ควร
มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ  (Strategic map) เพ่ือ
ชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตาม
กระบวนการของ Balance scorecard   

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป
และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําป 
ประเด็นการพิจารณา   2 ประเด็น (ไมครบไมผาน
เกณฑ) 
1. ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ และคาเปาหมาย         
2. ตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ และคาเปาหมาย 
แนวปฏิบัติและการเชื่อมโยงสอดคลอง 
หนวยงานใดไมไดจัดทําแผนกลยุทธ (4ป) จะไมมีตัวชี้วัด
แผนกลยุทธ 

4.1 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป ของสาขาท่ีสอดคลองกับ
ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

4.2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  

4.3 ตัวบงชี้แผนปฏิบัติการประจําป  และคา
เปาหมาย 
4.4 รายงานการประชุมสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสนท่ีจะตองมีบุคลากรในหนวยงาน รอยละ 
80 
4.5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงานท่ีมีวาระพิจารณาแผนปฏิบัติงานของ
สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบทุก
พันธกิจ 
ประเด็นการพิจารณา 
   แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ครบทุกพันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5.1 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  
5.2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผน ปฏิบัติงาน
ประจําป ครบทุกพันธกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
ประเด็นการพิจารณา 2 ประเด็น 

• รายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผน อยางนอย ป
ละ 2 ครั้ง 

• หลักฐานเชิงประจักษท่ีมีการรายงานตอผูบริหาร
อยางนอย 2 ครั้ง เชน บันทึกเสนอคณบดี หรือการ
นําเสนอในท่ีประชุมกรรมการบริหารสูงสุด  

6.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน ใหสาขารายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ เขาคณะกรรมการประจําหนวยงานในวาระเพ่ือ
พิจารณา ถาไมมีใชการรายงานไตรมาส 3 เฉพาะ
การประเมินในปนี้ 

6.2 การทบทวนผลการดําเนินงานของผูบริหาร และ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีติดตามผลสําเร็จของแผน  
โดยเปรียบคาเปาหมาย (+หรือ-) 

http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/01/PlanIndicator.pdf
http://arit.rmutp.ac.th/wp-content/uploads/2011/01/PlanIndicator.pdf
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เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ รายการหลักฐาน 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผน
กลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหารและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาประเด็นการ
พิจารณา  2 ประเด็น 

• รายงานการติดตามตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ อยาง
นอย ปละ 1 ครั้ง 

• หลักฐานเชิงประจักษท่ีมีการรายงานตอผูบริหาร
อยางนอย 1 ครั้ง เชน บันทึกเสนอผูบริหาร หรือการ
นําเสนอในท่ีประชุมกรรมการประจําหนวยงาน 

7.1 บันทึกเสนอผูบริหารและคณะกรรมการประจํา
หนวยงานพรอมรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานประจําป ไตรมาส 1  
7.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน (การนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนฯ
ตอท่ีวิทยาเขตควรเปนวาระเพ่ือพิจารณา ไมใชแจง
เพ่ือทราบ) 
 
 

• ผูบริหาร- หรือคณะกรรมการประจําวิทยาเขตให
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง  

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น  และ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําวิทยาเขตไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 
ประเด็นการพิจารณา  2 ประเด็น 

• ตองแสดงขอเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงของผูบริหาร
หรือคณะกรรมการประจําวิทยาเขต 

• มีการปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําปตามขอเสนอแนะคณะกรรมการประจําวิทยาเขต  

8.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจํา
หนวยงาน 
8.2 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน 

8.3 มีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะของผูบริหารหรือกรรมการประจํา
หนวยงานควรมีการจัดทําแผนการปรับปรุงท่ีชัดเจน
ตามขอเสนอแนะ 
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ตัวอยาง 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีสวนรวมของบุคลากรใน
คณะ และไดรับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผน
กลยุทธของมหาวิทยาลัยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 
(พ.ศ.2551-2554) 

คณะเกษตร กําแพงแสน ไดมีกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร/กลยุทธของคณะเกษตร กําแพงแสน ดังนี้ 

1) เม่ือวันพุธท่ี 12 ธันวาคม 2550 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดการบรรยายพิเศษหัวขอ “ข้ันตอนการ
จัดทําแผนกลยุทธ : วิธีการ และผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ โดยมี รศ.ปภัสวดี วีรกิตติ คณะศึกษาศาสตร เปนวิทยากร 
เพ่ือใหคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน และนักวิเคราะหนโยบายและแผน ไดรูจักข้ันตอนการจัดทําแผน
กลยุทธ : วิธีการและผลลัพธท่ีคาดวาจะไดรับ เพ่ือวางแผนการจัดทํากลยุทธของคณะเกษตร กําแพงแสน  

[1.1-1-1 (1) - (2)] 

2) เม่ือวันอังคารท่ี 4 มีนาคม 2551 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดโครงการเตรียมความพรอมการจัดทํา
แผนกลยุทธคณะเกษตร กําแพงแสน หัวขอบรรยายพิเศษ หัวขอ “แผนพัฒนาอุดมศึกษาในประเทศไทย” โดยมี
ผูบริหารคณะเกษตร กําแพงแสน หัวหนาภาควิชา หัวหนาสํานักงานเลขานุการ บุคลากรภาควิชา/สาขาวิชา/สํานักงาน
เลขานุการ และรองคณบดีฝายวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร เขารวมโครงการ เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรไดรับความรู
เก่ียวกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551-2565) และเปนขอมูลในการจัดทําแผนกลยุทธ
ของคณะเกษตร กําแพงแสน โดยมี ดร.กฤษณพงศ  กีรติกร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และท่ี
ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนวิทยากรบรรยาย (1.1-1-2) 

3) คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําโครงการ “จัดทําแผนกลยุทธคณะเกษตร กําแพงแสน" ระหวางวันท่ี 
13-15 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยไดเชิญบุคลากรทุกภาคสวน ไดแก ผูบริหารคณะเกษตร กําแพงแสน ไดแกคณบดี รอง
คณบดีฝาย ผูแทนคณาจารย ท่ีปรึกษาคณบดี หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร หัวหนา
สํานักงานเลขานุการ และตัวแทนบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการทุกภาควิชา/ สํานักงานเลขานุการ 
ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว โดยมี รศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ คณะศึกษาศาสตร บางเขน และคุณสยาวไลย โชคมา
เสริมกุล กองแผนงาน บางเขน เปนวิทยากร โดยรวมระดมความคิดเห็นและรวมวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ
อุปสรรค เพ่ือวิเคราะหสภาพแวดลอมและประเมินตนเอง และรวมกัน  ยกรางแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน 
10 ป (พ.ศ. 2551-2561) ประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ ปรัชญาและปณิธาน เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค กลยุทธ กิจกรรมและตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร  [1.1-1-3 (1) - (2)] 

4) เม่ือวันท่ี 16 พฤษภาคม 2551 ไดจัดทําโครงการ “แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการจัดทํางบประมาณ” 
โดยมีผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี และอนุกรรมการดําเนินงาน
จัดทําแผนยุทธศาสตรฯ  เขารวมระดมความคิดเห็นและจัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ป ซ่ึงไดกําหนดผลผลิต โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมายการดําเนินงาน และงบประมาณ จําแนกตามกลยุทธ โดยมี รศ.ปภัสวดี  วีรกิตติ คณะ
ศึกษาศาสตร  เปนวิทยากร หลังจากเสร็จสิ้นโครงการคณะฯ ไดแผนระยะยาวขององคกรในชวงดํารงตําแหนง 4 ป  
(2552-2555) และนํามากําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําปใหแกภาควิชา/สาขา/สํานักงานเลขานุการ ดําเนินการ
จัดทําขอมูล (1.1-1-4) 
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5) หลังจากไดยกรางแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน 10 ป (พ.ศ.2551-2561) ไดเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงแกไข และใหความเห็นชอบรางแผน
ยุทธศาสตรฯ หลังจากรางแผนยุทธศาสตรฯ ไดรับความเห็นชอบ ไดจัดทําโครงการ “ประชาพิจารณแผนยุทธศาสตร
พัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน” ระหวางวันท่ี 8, 15, 22 พฤษภาคม 2551 โดยใหบุคลากรทุก  ภาคสวนสามารถเขา
รวมในวันใดก็ไดหรือจะเขารวมทุกวันก็ไดเชนกัน และมีคณะอนุกรรมการฝายประชาพิจารณ  ซ่ึงคณะกรรมการจะสรุป
แผนยุทธศาสตรท่ีคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน รางมาใหรับทราบ ประมาณ 20 นาที หลังจากนั้น เปด
ใหผูเขารวมแสดงความคิดเห็นจนกวาจะไมมีผูใดเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติม จึงปดการประชาพิจารณ ของท้ัง 3 วัน 
คณะกรรมการประชาพิจารณจะจัดทําสรุปขอคิดเห็นของบุคลากร เพ่ือเสนอคณะกรรมการประจําคณะเกษตร  
กําแพงแสน เพ่ือปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและจัดทําแผนดําเนินการอยางเปนทางการตอไป (1.1-1-5) 

6) หลังจากคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ไดพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแกไขแผน
ยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน เรียบรอยแลว ไดจัดทําโครงการ  “รับฟงความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร คณะ
เกษตร กําแพงแสน จากผูทรงคุณวุฒิภายนอก”เม่ือวันท่ี วันท่ี 26 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมมารวย การเดน  
กรุงเทพมหานคร โดยมีผูบริหารคณะเกษตร กําแพงแสน และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  (หนวยงานราชการ เอกชน 
และคณาจารยเกษียณอายุของคณะเกษตร กําแพงแสน) เขารวมโครงการ เพ่ือใหผูทรงคุณวุฒิภายนอก ไดรับทราบ
ขอมูล ระดมความคิด และมีสวนรวมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน ซ่ึงคณะฯ ใชเปนแนวทาง
และวางแผนการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในอนาคต (1.1-1-6) 

7) เม่ือวันท่ี 30 – 30 มีนาคม 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําโครงการสัมมนาระดมความคิดเพ่ือ
จัดทําเอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อคณะเกษตร กําแพงแสน ณ โรงแรมเมธาวลัย ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี โดยการ
ระดมความคิดเห็นของรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสนและบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสนทุกภาคสวน เพ่ือให
จัดทําเอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อคณะใหม ใหสอดคลองกับหลักสูตร รายวิชา และภารกิจ  รวมท้ังกําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานท่ีชัดเจน เพ่ือรองรับภารกิจภายใตชื่อใหมของคณะฯ  และมอบเลขานุการคณะกรรมการประจํา
คณะฯ สรุปรายงานการประชุมสัมมนาระดมความคิดเห็น แลวสงใหผูเขารวมสัมมนาพิจารณาปรับปรุงแกไขทาง    
e-mail กอนท่ีจะสงใหคณาจารยทุกทานไดรับทราบ โดยขอใหหัวหนาภาควิชาและคณาจารยท่ีเขารวมในการสัมมนา
ครั้งนี้ไดนําเรื่องความจําเปนในการปรับปรุงชื่อคณะฯ และท่ีมาของชื่อคณะฯ ใหมท้ัง 5 ชื่อ ชี้แจงใหคณาจารย
รับทราบในท่ีประชุมภาควิชา คณะฯ จะกําหนดวันท่ีจะประชุมคณาจารยเพ่ือชี้แจงเรื่องเหตุผลและความจําเปนใน
การปรับปรุงชื่อคณะฯ แลวจะแจกแบบสอบถามเพ่ือการทําประชาพิจารณ ใหคณาจารยทุกทานตอบกลับ โดยได
กําหนดการจัดประชุมชี้แจงคณาจารยท้ังคณะฯ ในวันศุกรท่ี 21 พฤษภาคม 2553 (1.1-1-7) 

8) เม่ือวันท่ี 2, 4, 6, 18 สิงหาคม 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
“แผนพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน 4 ป (2554-2558) ณ หองประชุมคณะเกษตร กําแพงแสน และหองประชุม 
กําพล อดุลวิทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน  เพ่ือใหผูบริหาร บุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน นิสิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ ระดมความคิดในการจัดทําแผนพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน 4 ป (2554-2558) และนโยบายการ
พัฒนาคณะเกษตรกําแพงแสน และรับฟงความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก และนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะมา
กําหนดทิศทางการดําเนินงานในการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน (1.1-1-8) 

9) เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําการเชื่อมโยงยุทธศาสตรคณะเกษตร 
กําแพงแสน กับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยไดจัดทําผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตรของคณะและมหาวิทยาลัย  
พรอมแผนท่ียุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน (1.1-1-9) 

10) เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดโครงการ “จัดทําแผนปฏิบัติราชการของ
นโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในระยะ 4 ป (วันท่ี 17 มิถุนายน 2554 – 16 มิถุนายน 2558)” ณ หอง 
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ธีระ  สูตะบุตร (หองประชุม 3) คณะเกษตร กําแพงแสน เพ่ือระดมความคิดเห็นของผูบริหารและบุคลากรในการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในระยะ 4 ป (วันท่ี 17 มิถุนายน 2554 – 
16 มิถุนายน 2558) (1.1-1-10) 

11) คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ. 2551-2555) ใหแก
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม พ.ศ. 2551 [1.1-1-11 (1) - (2)] และปรับแผนปฏิบัติการ 4 ป    (พ.ศ. 
2552-2555) คณะเกษตร กําแพงแสน [1.1-1-12 (3)] 

12) เม่ือวันท่ี 30 ธันวาคม 2553 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555 – 2559     
ตามหลักเกณฑและแนวทางการจัดทําแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยท่ีแถลงตอสภา
มหาวิทยาลัย [1.1-1-12 (1) – (2)] 

13) เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดใหมีการประชุมเรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําปและการรายงานผล” เพ่ือใหบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติ
การประจําป และการรายงานผลแผนปฏิบัติการประจําป มีความรูความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติการและการ
รายงานผลของหนวยงานใหสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนของมหาวิทยาลัย [1.1-1-13 (1)-(2)] 

14) เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทํารายละเอียดเปาหมายตัวชี้วัด โครงการ 
และงบประมาณ บรรจุไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในสวนของคณะ
เกษตร กําแพงแสน ซ่ึงมีมติเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งท่ี 15/2555 เม่ือ
วันพุธท่ี  5 กันยายน พ.ศ. 2555 [1.1-1-14 (1) – (3)] 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูทุกหนวยงานภายใน 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับคณะไปสูหนวยงานภายใน ดังนี้  

1) คณบดีแจงนโยบายและวิสัยทัศน รวมท้ังแผนเชิงรุก (ดานการบริหารจัดการ การศึกษา การวิจัยและ
บริการวิชาการ  การพัฒนานิสิต การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วิเทศสัมพันธ และการประกันคุณภาพ) และ
แผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะฯ (ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการ
บริหารจัดการ) ในระยะเวลา 4 ป ตั้งแตวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 2558) ใหกับผูบริหาร 
เพ่ือใหหัวหนาภาควิชานําไปถายทอดใหกับบุคลากรภายในหนวยงานตอไป (1.1-2-1 (1) - (2)) 

2) จัดโครงการพบปะบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน และงานปใหม คณะเกษตร กําแพงแสน เม่ือ     
วันพฤหัสบดีท่ี 29 ธันวาคม 2555 เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนทัศนะ และขอคิดเห็นในการดําเนินงานดานตาง ๆ 
ระหวางผูบริหารและบุคลากรทุกสายงานของคณะเกษตร กําแพงแสน (1.1-2-2 (1)) และแจงนโยบายและวิสัยทัศน
ในการบริหารงานคณะเกษตร กําแพงแสน (28 มิถุนายน 2554 – 27 มิถุนายน 2558) (1.1-2-2 (1) - (2))  

3) แจงนโยบายและวิสัยทัศนในการบริหารงานคณะเกษตร กําแพงแสน   ผานทาง website          
คณะเกษตร กําแพงแสน และแผนเชิงรุก (ดานการบริหารจัดการ ดานการศึกษา ดานการวิจัยและบริการวิชาการ 
ดานการพัฒนานิสิต ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดานวิเทศสัมพันธ ดานการประกันคุณภาพ) และแผนปฏิบัติ
ราชการของนโยบายการพัฒนาคณะ ในระยะ 4 ป (ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ 
ดานการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ดานการบริหารจัดการ) ตั้งแตวันท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554 – 27 มิถุนายน พ.ศ. 
2558 ใหกับบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน ไดรับทราบ (1.1-2-3) 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ (Strategic map) เพ่ือชวยในการแปลงแผน  กลยุทธ
ไปสูแผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard (1.1-3-1) 

คณะเกษตร กําแพงแสน มีการจัดทําแผนกลยุทธ/ยุทธศาสตรสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําป ครบ
ท้ัง 4 พันธกิจ [1.1-3-2 (1) - (4)] รายละเอียดดังนี้  

1. ดานการเรียนการสอน 
1.1 แผนงานจัดการเรียนการสอน 
1.2 แผนงานพัฒนานิสิต 

2. ดานการวิจัย 
2.1 แผนงานวิจัย 

3. ดานการบริการวิชาการ 
3.1 แผนงานบริการวิชาการ 

4. ดานการบริหารจัดการ 
4.1  แผนงานพัฒนาบุคลากร 
4.2  แผนงานประกันคุณภาพ 
4.3  แผนงานบริหารจัดการ 

5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 5.1  แผนงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของ แตละตัวบงชี้ เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

คณะเกษตร กําแพงแสน  ไดกําหนดตัวบงชี้ในแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน และ แผนปฏิบัติการ
ประจําป โดยไดกําหนดเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน (1.1-4-1) และ [1.1-4-2, 
1.1-4-2 (1) – (11)] 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและมีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ครบ 4 
พันธกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (1.1-5-1) 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ
รายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

 คณะเกษตร กําแพงแสน  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป 
จํานวน 3 ครั้ง สรุปและรายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1 หนวยนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน แจงภาควิชา/สาขาวิชา/
สํานักงานเลขานุการ เพ่ือใหจัดเตรียมการรายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) กอนท่ีจะมีการรายงานผลการดําเนินงาน [1.1-6-1 (1)] 

2) ครั้งที่ 2 หนวยนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน แจงภาควิชา/สาขาวิชา/
สํานักงานเลขานุการ ขอใหจัดเตรียมการรายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน –  30 กันยายน 2555) [1.1-6-1 (2)] 
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3) ครั้งที่ 3 หนวยนโยบายและแผน สํานักงานเลขานุการคณะเกษตร กําแพงแสน แจงภาควิชา/สาขาวิชา/
สํานักงานเลขานุการ การรายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 2            
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2555) [1.1-6-1 (3)] 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน และคณะเกษตร กําแพงแสน กําหนดใหมีการ
รายงานผลการดําเนินงานอยางเปนทางการปละ 2 ครั้ง ครั้งแรกเปนการรายงานผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 1          
(1 ตุลาคม 2554 - 31 มีนาคม 2555) ครั้งท่ี 2 เปนการรายงานผลการดําเนินงาน ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 
กันยายน 2555) และรายงานผลตอผูบริหารคณะ/คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน เพ่ือพิจารณา ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1  กองแผนงานและประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ขอใหคณะเกษตร กําแพงแสน 
รายงานผลแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555)  [1.1-6-2 (1)] 

2) ครั้งที่ 2  กองแผนงานและประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ขอใหคณะเกษตร 
กําแพงแสน รายงานผลแผนการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 
2555)  [1.1-6-2 (2)] 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผลตอ
ผูบริหาร และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

 หนวยนโยบายและแผน ไดรวบรวมและสรุปผลการรายงานผลแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2555 คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอผูบริหาร/คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน เพ่ือทราบและพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 

1) ครั้งที่ 1 การายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตรกําแพงแสน 
ครั้งท่ี 1 [1.1-7-1 (1) – (5)] 

2) ครั้งที่ 2  การรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน 
ครั้งท่ี 2 [1.1-7-2 (1) – (2)] 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ไดพิจารณาผลการดําเนินงานในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ และท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและใหดําเนินการ
ตอไป  และคณะฯ จัดสงขอมูลใหมหาวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการตอไป [1.1-7-3 (1) - (2)] 

8. มีการนําผลการพิจารณาขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกล
ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 คณะเกษตร กําแพงแสน ไดจัดโครงการประชุม เรื่อง “ทบทวนแผนยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนา  
คณะเกษตร กําแพงแสน” เม่ือวันท่ี 13 มีนาคม 2555 เพ่ือใหผูบริหารและบุคลากรคณะเกษตร กําแพงแสน ท่ีรับผิดชอบ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป พิจารณาทบทวน/ปรับปรุงการจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน (พ.ศ. 2551-2561) แผนปฏิบัติการ 4 ป  พ.ศ. 2555 – 2559 คณะเกษตร 
กําแพงแสน นโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ในระยะ 4 ป (วันท่ี 17 มิถุนายน 2554 – 16 มิถุนายน 2558) 
และแผนยุทธศาสตร  คณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ. 2551 – 2561 ฉบับปรับปรุง [1.1-8-1 (1) – (4)] 

 คณะเกษตร กําแพงแสน นําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของผูบริหาร/
คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ไปทบทวน/ปรับปรุง แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ มีการ
มอบหมายผูรับผิดชอบในการดําเนินงานทุกหนวยงานภายในคณะใหความสําคัญเก่ียวกับขอมูล/เอกสารในการ
รายงานผลแผนปฏิบัติการประจําป และตรวจสอบใหตรงตามกําหนดเวลาในการจัดสง รวมท้ังใหมีการทบทวนแผน
ยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน (พ.ศ. 2551 – 2561) แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ. 2555-2559) และนโยบาย
การพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปในครั้งตอไป [1.1-8-2 (1) – (2)] 
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รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

1.1-1-1 (1) สรุปการบรรยายพิเศษ หัวขอ “ข้ันตอนการจัดทําแผนกลยุทธ : วิธีการและผลลัพธ 
1.1-1-1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน  ครั้งท่ี 17/2550  

เม่ือวันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 
1.1-1-2 สรุปโครงการเตรียมความพรอมการจัดทําแผนกลยุทธคณะเกษตร กําแพงแสน 

1.1-1-3 (1) สรุปโครงการ “จัดทําแผนกลยุทธคณะเกษตร กําแพงแสน" 
1.1-1-3 (2) แผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ. 2551-2561 

1.1-1-4 สรุปโครงการ “แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการจัดทํางบประมาณ” 
1.1-1-5 สรุปโครงการ “ประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน” 
1.1-1-6 สรุปโครงการ “รับฟงความคิดเห็นแผนยุทธศาสตร คณะเกษตร กําแพงแสน จาก

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก” 
1.1-1-7 สรุปโครงการสัมมนาระดมความคิดเพ่ือจัดทําเอกสารประกอบการเปลี่ยนชื่อคณะเกษตร 

กําแพงแสน 
1.1-1-8 สรุปโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “แผนพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน 4 ป (2554-2558) 
1.1-1-9 การเชื่อมโยงยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน กับยุทธศาสตรชองมหาวิทยาลัย 
1.1-1-10 สรุปโครงการ “จัดทําแผนปฏิบัติราชการของนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน ใน

ระยะ 4 ป (วันท่ี 17 มิถุนายน 2554 – 16 มิถุนายน 2558)” 
1.1-1-11 (1) แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) คณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-1-11 (2) แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ.2551-2554) คณะเกษตร กําแพงแสน ภาพรวมคณะ 
1.1-1-11 (3) แผนปฏิบัติการ 4 ป (พ.ศ.2552-2555) คณะเกษตร กําแพงแสน ภาพรวมคณะ 
1.1-1-12 (1) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555 – 2559 คณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-1-12 (2) แผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555 – 2559 ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-1-13 (1) สรุปโครงการประชุมเรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและการรายงานผล” เม่ือวันท่ี 

9 มกราคม พ.ศ. 2555 
1.1-1-13 (2) เอกสารประกอบการประชุม โครงการประชุมเรื่อง “การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและ

การรายงานผล” เม่ือวันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2555 
1.1-1-14 (1) การบรรจุตัวชี้วัด โครงการ งบประมาณ เขาไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 

2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนวยงาน คณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-1-14 (2) การบรรจุตัวชี้วัด โครงการ งบประมาณ เขาไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2555 – 

2558) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร หนวยงาน ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-1-14 (3) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งท่ี 15/2555  

เม่ือวันพุธท่ี 5 กันยายน พ.ศ. 2555 
1.1-2-1 (1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน   ครั้งท่ี 15/2554 วัน

พฤหัสบดีท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 
1.1-2-1 (2) รายงานการนําเสนอนโยบายและวิสัยทัศนคณบดีคณะเกษตร กําแพงแสน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองศาสตราจารยธงชัย  มาลา วาระการดํารงตําแหนง 4 ป (28 
มิถุนายน 2554 – 27 มิถุนายน 2558) 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-2-2 (1) สรุปโครงการ “พบปะบุคลากคณะเกษตร กําแพงแสน” และ “งานปใหม  

คณะเกษตร กําแพงแสน” วันท่ี 29 ธันวาคม 2554” 
1.1-2-2 (2) นโยบายและวิสัยทัศนในการบริหารงาน คณะเกษตร กําแพงแสน คณบดีคณะเกษตร 

กําแพงแสน (รศ.ดร.ธงชัย  มาลา) ตั้งแตวันท่ี 28 มิถุนายน 2554 – 27 มิถุนายน 2558) 
1.1-2-3 นโยบายและวิสัยทัศนในการบริหารงานคณะเกษตร กําแพงแสน (website) 
1.1-3-1 แผนท่ียุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน  (Strategy Map) 

1.1-3-2 (1) แผนปฎิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน เสนอเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน 

1.1-3-2 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน  ครั้งท่ี 2/2555 
วันพุธท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2555 

1.1-3-2 (3) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน สงขอมูลใหงาน
แผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  วิทยาเขตกําแพงแสน เม่ือวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2555 

1.1-3-2 (4) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-4-1 แผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ.2551-2561 ฉบับปรับปรุง  

วันท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2555 
1.1-4-2 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน 

 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน 
1.1-4-2 (1) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชากีฏวิทยา 
1.1-4-2 (2) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาเกษตรกลวิธาน 
1.1-4-2 (3) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาปฐพีวิทยา 
1.1-4-2 (4) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาพืชไรนา 
1.1-4-2 (5) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาพืชสวน 
1.1-4-2 (6) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาโรคพืช 
1.1-4-2 (7) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาสงเสริมฯ 
1.1-4-2 (8) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาควิชาสัตวบาล 
1.1-4-2 (9) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพฯ 
1.1-4-2 (10) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สวนกลาง 

คณะเกษตรกําแพงแสน และสํานักงานเลขานุการ 
1.1-4-2 (11) แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานเลขานุการ 

1.1-5-1 แผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
คณะเกษตร กําแพงแสนอยูในเอกสารหมายเลข 1.1-4-2 

1.1-6-1 (1) บันทึกขอความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) ตามหนังสือ
ท่ี ศธ 0513.20201/ว 00929 ลงวันท่ี  23 มีนาคม 2555 

1.1-6-1 (2) บันทึกขอความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง ขอใหจัดเตรียมการรายงานผลการดําเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2555) 
ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.20201/ว 01961 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-6-1 (3) บันทึกขอความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2555) ตามหนังสือท่ี 
ศธ 0513.20201/ว 02513 ลงวันท่ี 17 สิงหาคม 2555 

1-1-6-2 (1) บันทึกขอความ กองแผนงานและประกันคุณภาพ สํานักงาน 
วิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) 
ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.20102(4)/ว 0937 ลงวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 

1-1-6-2 (2) บันทึกขอความ กองแผนงานและประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน เรื่อง การ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน  – 30 
กันยายน 2555) ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.20102(4)/ว 2536 ลงวันท่ี 31 ตุลาคม 2555 

1.1-7-1 (1) บันทึกขอความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง การรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งท่ี 1  
ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.20201/01944 ลงวันท่ี 3 กรกฎาคม 2555 

1.1-7-1 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน  
ครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

1.1-7-1 (3) สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน  
ครั้งท่ี 12/2555 เม่ือวันพุธท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

1.1-7-1 (4) บันทึกขอความ ขอสงรายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 1 (1 ตุลาคม 2554 – 31 มีนาคม 2555) และสรุป
รายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 1 คณะ
เกษตร กําแพงแสน 

1.1-7-1 (5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 1 ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน 

1.1-7-2 (1) การรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  
คณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2555)  
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน  
ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.20201/03617 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 

1.1-7-2 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน  
วาระพิเศษ วันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 

1.1-7-3 (1) บันทึกขอความ สํานักงานเลขานุการ เรื่อง ขอสงรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 คณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งท่ี 2  
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2555) ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.20201/03683 ลงวันท่ี 29 
พฤศจิกายน 2555 และสรุปรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้ง
ท่ี 2 คณะเกษตร กําแพงแสน 

1.1-7-3 (2) รายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งท่ี 2  
(1 เมษายน – 30 กันยายน 2555) ภาพรวมคณะเกษตร กําแพงแสน 

1.1-8-1 (1) บันทึกขอความขอสงสรุปผลโครงการประชุมเรื่อง ทบทวนแผนยุทธศาสตรและนโยบายการ
พัฒนาคณะเกษตร กําแพงแสน และแผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ. 2551 – 
2561 ฉบับปรับปรุง 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
1.1-8-1 (2) สรุปโครงการประชุม เรื่อง “ทบทวนแผนยุทธศาสตรและนโยบายการพัฒนาคณะเกษตร 

กําแพงแสน” 
1.1-8-1 (3) แผนยุทธศาสตรคณะเกษตร กําแพงแสน พ.ศ. 2551 – 2561 ฉบับปรับปรุง 
1.1-8-1 (4) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน  

ครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันพุธท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
1.1-8-2 (1) การรายงานผลแผนปฏิบัติการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  

คณะเกษตร กําแพงแสน ครั้งท่ี 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2555)  
เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน  
ตามหนังสือท่ี ศธ 0513.20201/03617 ลงวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2555 
อยูในเอกสารหมายเลข 1.1-7-2 (1) 

1.1-8-2 (2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเกษตร กําแพงแสน  
วาระพิเศษ วันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 อยูในเอกสารหมายเลข 1.1-7-2 (2) 
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องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
 

 
    

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.) 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูรับบริการ (มก.) 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบงชี้    ผลผลิต  

คําอธิบายตัวบงชี้ 
เพ่ือพิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ซ่ึงถือเปนบทบาทของหนวยงาน 

การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด  สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ  ท้ัง
ประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาท่ีของรัฐ  หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน  ซ่ึงการสํารวจความพึงพอใจ
โดยท่ัวไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ  

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ข้ันตอนการใหบริการ  
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ  
3. ความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ  
ท้ังนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจตอบทบาทของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 3  ดาน คือ การเปนผูเตือนสติสังคม 

การชี้นําสังคม การตอบสนองความตองการของสังคม 

นิยามศัพท 
ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง  การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโดยใชแบบประเมินความ

พึงพอใจแบบประมาณคา  ซ่ึงโดยท่ัวไปจะพิจารณาจากประเด็นท่ีสําคัญ คือ ความพึงพอใจดานกระบวนการ 
ข้ันตอนการใหบริการ  ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก  ดานคุณภาพการใหบริการ  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...)  

เกณฑการประเมิน 
คํานวณคาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทานั้น 

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานท่ีแสดงผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ 
2. จํานวนโครงการ/กิจกรรมการใหบริการท้ังหมด 
3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการประเมินผลความพึงพอใจของผูรับบริการ  

วิธีการคํานวณ  

  ความพึงพอใจ   =   
∑
∑

i

ii

n
nx

 

  
 =ix  คาเฉลี่ยโครงการ/กิจกรรมท่ี i  (คะแนนเต็ม 5) 

 =in  จํานวนคนท่ีตอบแบบสอบถามของโครงการ/กิจกรรมท่ี i 

  i   =   1 ถึง p 
  p  =   จํานวนโครงการ/กิจกรรมท้ังหมด 
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ตัวอยางการคํานวณ  
สํานัก ก มีผลการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ จํานวน 5 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้  
กิจกรรมท่ี 1 มีคาเฉลี่ย 3.55  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  90 คน 
กิจกรรมท่ี 2 มีคาเฉลี่ย 4.00  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  80 คน 
กิจกรรมท่ี 3 มีคาเฉลี่ย 3.85  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  95 คน 
กิจกรรมท่ี 4 มีคาเฉลี่ย 4.30  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  90 คน 
กิจกรรมท่ี 5 มีคาเฉลี่ย 4.15  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  85 คน 
 

ดังนั้น คาเฉลี่ยความพึงพอใจ  = 
(3.55×90)+(4.00×80)+(3.85×95)+ 
(4.30×90)+(4.15×85) 

90+80+95+90+85 
         =   3.965   =  3.97 

             คะแนนที่ได  =   3.97  คะแนน 
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ตัวอยาง 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีโครงการ/กิจกรรมการใหบริการท้ังหมด 35 กิจกรรม  

โครงการ คาเฉลี่ย จํานวน 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

ผลคูณคาเฉลี่ยกับ
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

1.โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต และการประกวด 1 องคกรนิสิต 1 กิจกรรม
คุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 
(สําหรับนิสิต) 

3.74 73 273.02 

2.โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต และการประกวด 1 องคกรนิสิต 1 กิจกรรม
คุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 (สําหรับอาจารยท่ี
ปรึกษาองคกรนิสิตและเจาหนาท่ีกิจการนิสิต) 

4.07 25 101.75 

3.โครงการประชุมเสวนาการเขียนผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2555 

4.19 49 205.31 

4.โครงการชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ปการศึกษา 2554 

3.95 104 410.80 

5.โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2555 สําหรับคณะวิชา 

4.02 159 639.18 

6.โครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ป
การศึกษา 2555 สําหรับสถาบัน สํานัก 

3.88 112 434.56 

7.โครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน” ครั้งท่ี 2 

3.81 55 209.55 

8.โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

3.75 66 247.50 

9.โครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เรื่อง  “การพัฒนา
และสงเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร  ประจําป 2555”(1 ชมรม/สโมสร 1 
กิจกรรมคุณภาพ) 

3.83 56 214.48 

10.โครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งท่ี 6 4.15 271 1,124.65 
11.โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร 3.83 214 819.62 
12.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็น 
เพ่ือจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา (C-IQA) 

4.34 68 295.12 

13.โครงการครบรอบ 1 ทศวรรษ สํานักประกันคุณภาพ 
กิจกรรม เสวนา “มองหนาแลหลัง...การประกันคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร” 

4.30 52 223.60 

14.โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 4.07 30 122.10 
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โครงการ คาเฉลี่ย จํานวน 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

ผลคูณคาเฉลี่ยกับ
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2555 
15.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทํา
แผน รุนท่ี 1 สําหรับคณะวิชา 

4.19 41 171.79 

16.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทํา
แผน รุนท่ี 2 สําหรับสถาบัน สํานัก 

4.14 53 219.42 

17.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการ
ปรับปรุงงานของสํานักงานเลขานุการคณะ 

4.09 31 126.79 

18.โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มก.ปการศึกษา 2555 รุนท่ี 1 วิทยาเขต
กําแพงแสน 

4.08 28 114.24 

19.โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มก.ปการศึกษา 2555 รุนท่ี 2 วิทยาเขตบาง 

4.11 53 217.83 

20.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชงานระบบฐานขอ 
มูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 
2554 

4.18 50 209 

21.โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2555รุนท่ี 1 
กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 

4.24 36 152.64 

22.โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2555รุนท่ี 2 
กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร 

4.15 33 136.95 

23.โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ประจําป 2555รุนท่ี 3 
กรณีศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 

4.42 38 167.96 

24.โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ และการจัดการความรูดาน
การผลิตบัณฑิต ประจําป 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
และวิทยาเขตกําแพงแสน 

4.49 29 130.21 

25.ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช 

4.65 17 79.05 

26.ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากนิสิตปริญญาโท สาขา
การบริหารการศึกษา มก. 

4.89 4 19.56 

27.ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 4.11 33 135.63 
28.ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 

4.38 40 175.20 

29.กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2554 (ขอมูลปอนกลับจากหนวยงาน) 

4.42 48 
212.16 

 
30.กระบวนการประเมินคุณภาพภายใน ประจําป
การศึกษา 2554 (ขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการ) 

4.31 198 853.38 

31.กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ 4.38 6 26.28 
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โครงการ คาเฉลี่ย จํานวน 
ผูตอบแบบ 
สอบถาม 

ผลคูณคาเฉลี่ยกับ
จํานวนผูตอบ
แบบสอบถาม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 
จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
32.กระบวนการประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 
จากหนวยงานภายใน มก. 

4.10 89 364.90 

33.ความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูลดานประกัน
คุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) ประจําป
การศึกษา 2554 

3.45 45 155.25 

34.ความพึงพอใจตอการใหบริการจดหมายขาวของ
สํานักงานประกันคุณภาพ 

3.90 289 1,127.1 

35.ความพึงพอใจตอการใหบริการเว็บไซตของสํานักงาน
ประกันคุณภาพ 

3.96 296 1,172.16 

รวม  2,788 11,288.74 

 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
      =  ผลรวมของผลคูณคาเฉลี่ยกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม   = 11,288.74 
                  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม          2 ,791.00  
 คะแนนท่ีได =  4.04 คะแนน 

เกณฑการประเมิน 

 คํานวณคาเฉลี่ย ความพึงพอใจของผูรับบริการไดเทาไร ถือวาไดคะแนนเทานั้น  

รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

14-2.1-1 แบบเก็บภารกิจหลัก 6 การบริการทางวิชาการแกสังคม ตัวบงชี้ 2.1 ความระดับความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

14-2.1-2 สรุปแบบประเมินผลโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต 
และการประกวด 1 องคกรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 (สําหรับ
นิสิต) 

14-2.1-3 สรุปแบบประเมินผลโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรม
นิสิต และการประกวด 1 องคกรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 
(สําหรับอาจารยท่ีปรึกษาองคกรนิสิตและเจาหนาท่ีกิจการนิสิต) 

14-2.1-4 สรุปผลการประเมินแบบประเมินโครงการประชุมเสวนาการเขียนผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2555 

14-2.1-5 สรุปผลประเมินโครงการชี้แจงการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   
ปการศึกษา 2554 

14-2.1-6 รายงานผลการประเมินโครงการชี้แจงแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 
2555 สําหรับคณะวิชา และสถาบัน สํานัก 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-2.1-7 รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน” ครั้งท่ี 2 
14-2.1-8 รายงานผลการประเมินโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการ

ท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 
14-2.1-9 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เรื่อง  “การพัฒนาและสงเสริม

คุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555 
14-2.1-10 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจโครงการรางวัลคุณภาพ มก. ครั้งท่ี 6 
14-2.1-11 ผลการประเมินโครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
14-2.1-12 สรุปผลการประเมินแบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและระดมความคิดเห็นเพ่ือจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา (C-IQA) 

14-2.1-13 ผลการประเมินโครงการครบรอบ 1 ทศวรรษ สํานักประกันคุณภาพ กิจกรรม เสวนา 
“มองหนาแลหลัง...การประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร” 

14-2.1-14 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมนิสิตผูตรวจประเมินกิจกรรมนิสิต ปการศึกษา 2555 
14-2.1-15 รายงานผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน รุนท่ี 1 

สําหรับคณะวิชา รุนท่ี 2 สถาบัน สํานัก 
14-2.1-16 รายงานผลการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการปรับปรุงงานของ

สํานักงานเลขานุการคณะ 
14-2.1-17 สรุปผลการประเมินโครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

มก.ปการศึกษา 2555  
14-2.1-18 สรุปแบบสอบถาม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใชงานระบบฐานขอมูลประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System” 
14-2.1-19 รายงานสรุปผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 

2555 รุนท่ี 1 กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร  รุนท่ี 2 กรณีศึกษาคณะวิทยาศาสตร   
รุนท่ี 3 กรณีศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร 

14-2.1-20 สรุปผลการประเมินโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ และการจัดการความรูดานการผลิต
บัณฑิต ประจําป 2556 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และวิทยาเขตกําแพงแสน 

14-2.1-21 รายงานผลการประเมินการตอนรับคณะศึกษาดูงาน ประจําปการศึกษา 2555 
14-2.1-22 สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นเก่ียวกับกระบวนการประเมิน

คุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 
14-2.1-23 สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถาม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปการศึกษา 2554 ระหวางวันท่ี 4 – 7 กันยายน 2555
สําหรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

14-2.1-24 สรุปผลการประเมินจากแบบสอบถามเรื่อง ความคิดเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมตอ
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ประจําปการศึกษา 2554 

14-2.1-25 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใชระบบฐานขอมูล CHE QA Online ระดับ 
คณะวิชา และทานผูใชงานระบบ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-2.1-26 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  มก. เรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการ

จดหมายขาว (QA.KU)ของสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ประจําปการศึกษา 2555 
 

14-2.1-27 สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  มก.  เรื่อง ความพึงพอใจตอการใหบริการ
เว็บไซต (www.qa.ku.ac.th) ของสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2555 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับความสําเร็จของการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ (มก.) 

ชนิดของตัวบงชี ้   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
การใหบริการถือเปนภารกิจท่ีสําคัญของหนวยงาน ดังนั้น เพ่ือใหผลการดําเนินงานมีความสอดคลองกับ

ความตองการของผูรับบริการ กอใหเกิดประโยชน ตรงตามวัตถุประสงค และมีประสิทธิภาพ หนวยงานจึง
จําเปนตองมีการสํารวจความตองการของผูรับบริการในเบื้องตน  

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน (ขอ)  
1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
2. มีการวางแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการท่ีกําหนด 
4. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ 
5. มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป 

เกณฑการประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ 

 

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานท่ีแสดงผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการ 
2. แผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
3. หลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการท่ีสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 
4. หลักฐานท่ีแสดงการประเมินผลแผนการใหบริการ 
5. แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินฯ 
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ตัวอยาง 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 5 ขอ ดังนี้ 
1. มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ   

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการใน 2 รูปแบบคือ จากแบบ
สํารวจความตองการของผูรับบริการ ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพไดทําการสํารวจความตองการ
ของผูรับบริการจากบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรทุกวิทยาเขต (14-2.2-1-1) และรวบรวม
ขอเสนอแนะจากแบบประเมินโครงการสัมมนา/ฝกอบรมท่ีสํานักประกันคุณภาพไดดําเนินการในรอบปการศึกษา 
2554 – 2555 (14-2.2-1-2) เพ่ือสรุปขอมูลท่ีไดนํามาเปนขอมูลประกอบในการวางแผนการใหความรูดานประกัน
คุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ  

2. มีการวางแผนการใหบริการที่สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ   
สํานักงานประกันคุณภาพไดนําผลการสํารวจในขอ 1 มาวางแผนการใหบริการเพ่ือสอดคลองกับ

ความตองการ ซ่ึงไดพิจารณาจากหัวขอกิจกรรมท่ีมีผูรับบริการตองการมาก หรือจัดซํ้าอีก ท้ังพิจารณาจากลําดับ
ความสําคัญของหัวขอท่ีทันตอสถานการณปจจุบัน เพ่ือสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงจากหนวยงานภายนอก  
รวมท้ังหัวขอกิจกรรมดานประกันคุณภาพสําหรับผูบริหารหนวยงาน เพ่ือใหผูบริหารหนวยงานกาวทันการ
เปลี่ยนแปลงดานประกันคุณภาพจากภายนอก โดยบรรจุกิจกรรมการใหบริการท่ีมีความตองการใหดําเนินการไวใน
แผนปฏิบัติงานประจําปของงานพัฒนาและฝกอบรม งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน และงานวิเคราะห
ขอมูลและสารสนเทศ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของแผนงานสํานักประกันคุณภาพ โดยกําหนดแผนกิจกรรมการใหบริการซ่ึง
พิจารณาจาก  

2.1 แผนกิจกรรมท่ีมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน ไดแก 
- โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร (14-2.2-2-1) 
- โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)  

(14-2.2-2-2) 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน รุนท่ี 1 สําหรับคณะวิชารุนท่ี 2 

สําหรับ สถาบัน สํานัก (14-2.2-2-3)  
- การประชุมชี้แจงตัวบงชี้และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ ประจําป 2555 (14-2.2-2-4) 
- โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2556 

(14-2.2-2-5) 
- โครงการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ประจําป 2556 (14-2.2-2-6) 
- โครงการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต (14-2.2-2-7) 

2.2 แผนกิจกรรมท่ีไดจากหัวขอท่ีผูรับบริการมีความตองการสอดคลองกันมากท่ีสุด ไดแก 
- โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555 ดําเนินการ 3 

รุน ไดแก รุนท่ี 1 คณะวิศวกรรมศาสตร รุนท่ี 2 คณะวิทยาศาสตร รุนท่ี 3 คณะสัตวแพทยศาสตร (14-2.2-2-8) 
- โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 6 (14-2.2-2-9) 
- โครงการเยี่ยมบานคุณภาพและการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต ประจําป 2556  

(14-2.2-2-10) 
2.3 แผนกิจกรรมท่ีไดจากหัวขอดานประกันคุณภาพสําหรับผูบริหาร ไดแก 
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- โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ครั้งท่ี 2 เพ่ือใหหัวหนาภาควิชาไดทราบถึงแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาค ซ่ึงเปนโครงการ
อบรมนอกแผนกลยุทธของฝายพัฒนาและฝกอบรม (14-2.2-2-11) 

3. มีการดําเนินการตามแผนการใหบริการที่กําหนด   
ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ตามท่ีกําหนดไว

ในแผนกลยุทธงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน และ งานพัฒนาและฝกอบรม อยางครบถวน ดังนี้ 

- โครงการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
ประจําป 2555 สําหรับคณะวิชา และ สถาบัน สํานัก 19-20 มิถุนายน 2555 (14-2.2-3-1) 

- โครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร วันท่ี 25 มิถุนายน 2555 (14-2.2-3-2) 

- โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 
ครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 กรกฎาคม 2555 (14-2.2-3-3) 

- โครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555 รุนท่ี 1  
วันท่ี 6 สิงหาคม 2555 รุนท่ี 2 วันท่ี 7 สิงหาคม 2555 รุนท่ี 3 วันท่ี 9 สิงหาคม 2555 (14-2.2-3-4) 

- โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx)  
วันท่ี 18 กันยายน 2555 (14-2.2-3-5) 

- โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 6 เปนโครงการเผยแพรแนวปฏิบัติท่ีดี 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกันภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วันท่ี 18 ธันวาคม 2555 (14-2.2-3-6)  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน รุนท่ี 1 สําหรับคณะวิชาวันท่ี 24-25 
ธันวาคม 2555 และ รุนท่ี 2 สถาบัน สํานัก วันท่ี 7-8 มกราคม 2556 (14-2.2-3-7) 

- โครงการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2556 (14-2.2-3-8) 

- โครงการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
ปการศึกษา 2556 สําหรับคณะวิชา และ สถาบัน สํานัก วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2556 (14-2.2-3-9) 

- โครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป 2556    
รุนท่ี 1 วันท่ี 23 เมษายน 2556 รุนท่ี 2 25 เมษายน  2556 (14-2.2-3-10) 

- โครงการเยี่ยมบานคุณภาพและการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต ประจําป 2556  
วันท่ี 9-11 พฤษภาคม 2556 (14-2.2-3-11) 
 4.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการใหบริการ    

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนโดยใหแตละงานท่ีรับผิดชอบ 
รายงานผลการดําเนินงานตอท่ีประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพรายไตรมาส ซ่ึงสวนใหญดําเนินการได       
ตามแผนงานท่ีกําหนด (14-2.2-4-1)  แตมีบางโครงการไมบรรลุตามแผนการใหบริการ ท่ีปรากฏในแผน-ผล       
การปฏิบัติงานประจําป (14-2.2-4-2) ไดแก 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ ( EdPEx) ยังไมสามารถจัดโครงการ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากยังไมมีหนวยงานใดสามารถเปนหนวยงานนํารองดําเนินงานตามเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ (EdPEx) 

5.  มีการนําขอเสนอแนะจากการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการใหบริการในรอบปตอไป  
จากโครงการอบรม/สัมมนาท่ีสํานักประกันคุณภาพเปนผูดําเนินการไดมีการรวบรวมขอเสนอแนะจาก

การประเมินโครงการ/กิจกรรมในปการศึกษาท่ีผานมา เพ่ือนํามาใชปรับปรุงการจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการ
ในปการศึกษานี้ เชน โครงการสัมมนาดานประกันคุณภาพสําหรับผูบริหาร  การเตรียมพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน ซ่ึงสํานักงานประกันคุณภาพไดจัดโครงการประชุม/สัมมนาในเรื่องท่ีเก่ียวของเพ่ือตอบสนองความตองการ 
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ไดแก โครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ ( EdPEx) โครงการสัมมนา เรื่อง 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคม อาเซียน ครั้งท่ี 2 (14-2.2-5-1) เปนตน 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-2.2-1-1 แบบสํารวจความตองการของผูรับบริการ สํานักงานประกันคุณภาพ 
14-2.2-1-2 ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการปการศึกษา 2554 -2555 
14-2.2-2-1 รายงานสรุปผลโครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
14-2.2-2-2 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) 
14-2.2-2-3 รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน 
14-2.2-2-4 รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ 

ประจําป 2555 
14-2.2-2-5 รายงานสรุปผลโครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําป 2556 
14-2.2-2-6 รายงานสรุปผลโครงการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2556 
14-2.2-2-7 รายงานสรุปผลโครงการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต  
14-2.2-2-8 รายงานสรุปผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555 
14-2.2-2-9 รายงานสรุปผลโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 6 
14-2.2-2-10 รายงานสรุปผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพและการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต 

ประจําป 2556 
14-2.2-2-11 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน ครั้งท่ี 2 
14-2.2-3-1 รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ 

ประจําป 2555 
14-2.2-3-2 รายงานสรุปผลโครงการเสริมสรางศักยภาพการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
14-2.2-3-3 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน ครั้งท่ี 2 
14-2.2-3-4 รายงานสรุปผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555 
14-2.2-3-5 รายงานสรุปผลโครงการสัมมนา เรื่อง เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการท่ีเปนเลิศ 

(EdPEx) 
14-2.2-3-6 รายงานสรุปผลโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 6 
14-2.2-3-7 รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กระบวนการจัดทําแผน 
14-2.2-3-8 รายงานสรุปผลโครงการอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพกิจกรรมนิสิต  
14-2.2-3-9 รายงานสรุปผลโครงการประชุมชี้แจงตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2556 
14-2.2-3-10 รายงานสรุปผลโครงการฝกอบรมเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําป 2556 
14-2.2-3-11 รายงานสรุปผลโครงการเยี่ยมบานคุณภาพและการจัดการความรูดานการผลิตบัณฑิต 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
ประจําป 2556 

14-2.2-4-1 - แผนและผลการดําเนินงานงานพัฒนาและฝกอบรมรายไตรมาส 
- แผนและผลการดําเนินงานงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรายไตรมาส 

14-2.2-4-2 แผนและผลการดําเนินงานงานพัฒนาและฝกอบรมรายไตรมาส 
14-2.2-5-1 ขอเสนอแนะจากผูเขารวมโครงการปการศึกษา 2554 -2555 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ.11) 

ชนิดของตัวบงชี้   ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบงชี้ 
ศิลปะและวัฒนธรรมเก่ียวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะท่ี

เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา โดยมีแผนในการพัฒนาใหความรูและ
ประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและ
สังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม อยางมีสุนทรียท่ีมีรสนิยม 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...)  

เกณฑมาตรฐาน 
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงานท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.  ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม และเหมาะสมกับสถานท่ี (4 กอง 2 ศูนย) 
4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิต และ/หรือบุคลากรมีสวนรวมอยาง

สมํ่าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 – 4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนน

เต็ม 5 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

ขอมูลที่ตองการ 
1. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ี

หนวยงานดําเนินการตลอดปในแตละปการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมท่ีแสดงรายละเอียดท่ีกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของความสําเร็จอยางเปน

รูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม 
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และ

ความสวยงาม 
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมใหนิสิต และ/

หรือบุคลากรมีสวนรวมอยางสมํ่าเสมอ 
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และ/หรือนิสิตท่ีเก่ียวกับประเด็น 1 – 4  

หมายเหตุ  
1. สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
3. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลองกับพ้ืนท่ีแวดลอม ไม

สิ้นเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 



 

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  (แกไข เพ่ิมเติม เมษายน 2557) 

 
36 

 

ตัวอยาง 

เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ รายการหลักฐาน 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในมหาวิทยาลัยท่ีกอใหเกิด
วัฒนธรรมท่ีดี 
พิจารณาจาก : 

• การมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาสุนทรีภาพดาน
วัฒนธรรม  

• ยกตัวอยางโครงการ กิจกรรมการมีสวนรวมของบุคลากร 

1. ประกาศเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมดาน
วัฒนธรรมโดยบุคลากรมีสวนรวม 

2. อาคารสถานท่ี  สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี
คุณคาทางสุนทรีย 
พิจารณาจาก : 

• การออกแบบ ตกแตงอาคารสถานท่ี 
หมายเหตุเพิ่มเติม 

•  ตรวจเยี่ยมสุนทรียภาพ/สถานท่ี 

•  ภาพถาย 

2. ภาพอาคารสถานท่ี สะอาด และตกแตงอยางมี
คุณคาทางสุนทรียะ 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
พิจารณาจาก : 
การปรับปรุงภูมิทัศนและสภาพแวดลอมใหสวยงาม  
หมายเหตุเพิ่มเติม 

•  ตรวจเยี่ยมสุนทรียภาพ/สถานท่ี 

• ภาพถาย 

3. ภาพ ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม
ตามธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

4. มีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอการจัดกิจกรรม  
และมีการจัดกิจกรรมอยางสมํ่าเสมอ  
พิจารณาจาก : 

• ระบุหรือพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
หมายเหตุเพิ่มเติม 

•  ตรวจเยี่ยมสุนทรียภาพ/สถานท่ี 

• ภาพถาย 

4. ภาพมีพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสริมตอ
การจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมอยาง
สมํ่าเสมอ  

5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไมต่ํากวา 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5  
พิจารณาจาก : 

• ความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาดาน 
สภาพแวดลอม สุนทรีภาพดานภูมิทัศน ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

5. รายงานประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
และนักศึกษาตอโครงการกิจกรรมในขอ 1-4 
 ขอมูลจากกองแผนงาน 
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ตัวอยาง 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 5 ขอ ดังนี้ 
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในสถาบันที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี  

สํานักงานประกันคุณภาพสนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาสุนทรียภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยดําเนินการ กอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
จํานวน 10 โครงการ ดังนี้  

(1) โครงการรวมทําบุญบําเพ็ญกุศลถวายเปนพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันท่ี 4 มิถุนายน 55  
(2) โครงการรวมทําบุญบําเพ็ญกุศลถวายเปนพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันท่ี 2 สิงหาคม 55  
(3) โครงการบริจาคโลหิต จัดโดยคณะวนศาสตร จํานวน 4 ครั้ง/ป (วันท่ี  13 มิถุนายน 55 ,  

วันท่ี 7 กันยายน 55, วันท่ี 7 ธันวาคม 55, วันท่ี 1 มีนาคม 56)  
(4) โครงการถวายผาพระกฐินพระราชทาน ประจําป 2555 ณ วัดอุดมธานี อ.เมือง จ.นครนายก  

วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2555  
(5) โครงการวันขอบคุณบุคลากร วันท่ี 25 ธันวาคม 2555  
(6) โครงการวันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครบรอบปท่ี 70 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2556 
(7) โครงการรวมทําบุญบําเพ็ญกุศลถวายเปนพุทธบูชาเนื่องในวันมาฆบูชา วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2556  
(8) โครงการ “สืบสานประเพณีสงกรานตในรั้วนนทรี” วันท่ี 11 เมษายน 2556  
(9) โครงการครบรอบ 1 ทศวรรษ สํานักประกันคุณภาพ และกิจกรรมมุทิตาจิตแกคณะกรรมการ

ประจําสํานักประกันคุณภาพท่ีเกษียณอายุราชการ วันท่ี 28 กันยายน 55  
(10) โครงการสงทายปเกาตอนรับปใหม 2556 วันท่ี 26 ธันวาคม 2555 (14-2.3-1-1)       

2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะและตกแตงอยางมีความ
สุนทรีย  

สํานักงานประกันคุณภาพ มีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ซ่ึงทางอาคารไดจัดดูแลดาน
ความปลอดภัยโดยจัดจางเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดตั้งกลองวงจรปด  มีการปด
ประกาศเรื่องแผนดินไหวและติดตั้งถังดับเพลิงประจําอาคารทุกชั้น (14-2.3-2-1) สําหรับดานการดูแลอาคารสถานท่ี
ใหสะอาด ทางอาคารไดจัดจางบริษัทและสงเจาหนาท่ีทําความสะอาดอาคารประจําทุกชั้นและพ้ืนท่ีรอบอาคารให
สะอาด ( 14-2.3-2-2) นอกจากนี้สํานักงานประกันคุณภาพ ไดจัดโครงการรณรงคการควบคุมกําจัดหนู สํานักงาน
ประกันคุณภาพ มก. เพ่ือปองกันการแพรกระจายของโรคติดตอจากหนู และลดความสูญเสียจากการทําลายวัสดุ
อุปกรณตางๆ ทางการศึกษา รวมไปถึงพ้ืนท่ีตัวอาคาร ( 14-2.3-2-3)  มีการตกแตงสํานักฯ อยางมีสุนทรียและ
สวยงาม เชน จัดหาตนไมประดับมาตกแตงสํานักฯ (14-2.3-2-4) และสงเสริมใหบุคลากรมีสวนรวมในการดูแลความ
สะอาดสํานักฯ โดยจัดกิจกรรมทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบในโครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก. 
ประจําป 2555” วันท่ี 25 มิถุนายน 2554 (14-2.3-2-5) และโครงการกิจกรรม 5 ส. วันท่ี 11 เมษายน 2556  
(14-2.3-2-6) 

3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามตามธรรมชาติ สอดคลองกับธรรมชาติและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม สํานักงานประกันคุณภาพ ไดรับความอนุเคราะหจากกองยานพาหนะอาคาร และสถานท่ี จัดสง
เจาหนาท่ีดูแลรักษาภูมิทัศน โดยการจัดหาไมประดับมาตกแตงใหกับสํานักฯ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศ ท่ีรมรื่น สวยงาม                    
(14-2.3-3-1) นอกจากนี้สํานักฯ มีการสงเสริมใหบุคลากรไดตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม  โดยมีคณะทํางานลดใชพลังงาน สํานักงานประกันคุณภาพ (14-2.3-3-2) 
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4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ  

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการใชพ้ืนท่ีทางวัฒนธรรมท้ังหมด 4 แหง แบงเปนของสวนกลาง
มหาวิทยาลัย 3 แหง และพ้ืนท่ีชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 ในสวนของสํานักงานประกันคุณภาพ อีก 1 แหง คือ  

1) พ้ืนท่ีโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ป ในการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม เชน กิจกรรมรดน้ําขอพร
ในวันสงกรานต (14-2.3-4-1)   

2) บริเวณรอบสระน้ําหนาอาคารสารนิเทศ 50 ป ท่ีใชจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมอยางตอเนื่องในวัน
สําคัญตางๆ เชน การทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม (14-2.3-4-2)   

3) อาคารพุทธเกษตร ท่ีบุคลากรของสํานักฯ เขารวมกิจกรรมสําคัญตางๆ ทางศาสนา ท่ีมหาวิทยาลัย
จัดข้ึนเปนประจําทุกป (14-2.3-4-3)  

4) นอกจากนี้ยังมีการใชพ้ืนท่ีชั้น 9 ในการจัดโครงการครบรอบ 1 ทศวรรษ สํานักประกันคุณภาพ 
และกิจกรรมมุทิตาจิตแกคณะกรรมการประจําสํานักประกันคุณภาพท่ีเกษียณอายุราชการ และโครงการสงทายป
เกาตอนรับปใหม (14-2.3-4-4) 

5.  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรตอการดําเนินงานพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมของ

สํานักงานประกันคุณภาพในภาพรวม เทากับ 3.68 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีผลการประเมินความพึงพอใจในประเด็นท่ี 
1-4 ไมต่ํากวา 3.51 (14-2.3-5-1) 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

14-2.3-1-1 บันทึก/เอกสารเชิญชวนบุคลากรสํานักฯ เขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาสุนทรียภาพ      
ท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยจัดขึ้น จํานวน 10 โครงการ 

14-2.3-2-1 ภาพเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย/กลองวงจรปด/ถังดับเพลิง 
14-2.3-2-2 ภาพเจาหนาท่ีทําความสะอาดประจําชั้น 9 อาคารสารนิเทศ 50 
14-2.3-2-3 โครงการรณรงคการควบคุมกําจัดหนู สํานักงานประกันคุณภาพ มก. 
14-2.3-2-4 ภาพตนไมท่ีประดับตกแตงสํานักฯ 
14-2.3-2-5 โครงการ “วันพัฒนาและปลูกตนไม มก.” 
14-2.3-2-6 โครงการกิจกรรม 5 ส. 
14-2.3-3-1 ภาพตนไมท่ีประดับตกแตงสํานักฯ 
14-2.3-3-2 คณะทํางานลดใชพลังงาน สํานักงานประกันคุณภาพ 
14-2.3-4-1 ภาพการใชพื้นท่ีทางวัฒนธรรมของสวนกลางมหาวิทยาลัย บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50  
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องคประกอบที่ 3 
การบริหารและการจัดการ 

 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงานและผูบริหารทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.7.1) 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2) 
ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 
ตวับงชี้ท่ี 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4) 
ตัวบงชี้ท่ี 3.5 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ ท่ีสอดคลองกับการปฏิบัติงาน

ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ (มก.) 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1 ภาวะผูนําของคณะกรรมการประจําหนวยงาน และผูบริหาร ทุกระดับของหนวยงาน (สกอ.
7.1) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของหนวยงาน  คือ คณะกรรมการประจําหนวยงาน  และ

ผูบริหารทุกระดับของหนวยงานนั้นๆ  หากคณะกรรมการประจําหนวยงาน  และผูบริหารมีวิสัยทัศน  เปนผูนําท่ีดี มี
ธรรมาภิบาล  รับผิดชอบตอสังคม  รักความกาวหนา  ดูแลบุคลากรอยางดี  เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมใน
การบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา  และกํากับดูแล  ติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานไปใน
ทิศทางท่ีถูกตอง จะทําใหหนวยงานเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

นิยามศัพท 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตาง  ๆ ใหเปนไปใน

ครรลองธรรม นอกจากนี ้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีด ี ซ่ึงสามารถนําไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชใน 
การบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แต
รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตองชอบธรรมท้ังปวง ซ่ึงวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัต ิ อาทิ        
ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน หลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบานเมืองท่ีด ี(Good Governance) ท่ีเหมาะสมจะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี ้ 

1. หลักประสิทธิผล  (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ  รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร  และเปาประสงคท่ีชัดเจน  มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ  (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมีการออกแบบ
กระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถใชทรัพยากรท้ัง
ดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3. หลักการตอบสนอง  (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด และสรางความเชื่อม่ัน  ความไววางใจ  รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและผลงานตอ
เปาหมายท่ีกําหนดไว  โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ  รวมท้ังการ
แสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปรงใส  (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา  ชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย
และสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี  โดยประชาชนสามารถรูทุกข้ันตอนในการ
ดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6. หลักการมีสวนรวม  (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ  ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุก
กลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู  เรียนรู ทําความเขาใจ  รวมแสดงทัศนะ  รวมเสนอปญหาหรือประเด็นท่ีสําคัญท่ี
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เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง  รวมการแกไขปญหา  รวมในกระบวนการตัดสินใจ  และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะ
หุนสวนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร  และ
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืนๆ  (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน ) และภาคประชาชน
ดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร  รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการ
ดําเนินการใหแกบุคลากร  โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหารราชการ
ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9. หลักความเสมอภาค  (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมีการ
แบงแยกดาน  ชายหรือหญิง  ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอ่ืนๆ 

10. หลักมุงเนนฉันทามติ  (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสีย
ประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ  โดยฉันทา
มติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน  
1. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 
 1. ผูบริหารหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา (4 กอง 2 ศูนย) 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน  กําหนดทิศทางการดําเนินงาน  และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ              

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 
3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย  รวมท้ังสามารถสื่อสารแผน

และผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรใน หนวยงาน  มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา 
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน  เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงาน เต็มตามศักยภาพ 
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย  
7. คณะกรรมการประจําหนวยงานประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผลการประเมิน

ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัต ิ
 

1. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา 

1.1 คณะกรรมการประจําหนวยงานทุกคนควรไดรับการชี้แจงและทําความเขาใจเก่ียวกับกฎหมายขอบังคับ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ขอบังคับตางๆ  อาทิ ขอบังคับท่ีวาดวยการบริหารงาน
บุคคลและผูบริหาร  รวมท้ังทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาหนวยงาน     
และอัตลักษณของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย เพ่ือใหทราบถึงบทบาทหนาท่ีท่ีมีตอหนวยงาน กอนจะปฏิบัติหนาท่ี 

1.2 คณะกรรมการประจํา หนวยงานกํากับดูแลหนวยงานไปสูทิศทางท่ีกําหนดรวมกันระหวางผูบริหาร
หนวยงาน และคณะกรรมการประจํา หนวยงาน และมีความสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศ รวมท้ังทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปดเผยประวัติกรรมการประจําหนวยงาน รายงานการประเมินตนเอง และรายงานตอสาธารณชน 
 
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ        มี

ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 
2.1 ผูบริหารและคณะกรรมการประจํา หนวยงาน มีสวนรวมกันในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน 

พันธกิจ แผนกลยุทธ และนําสูการปฏิบัติท่ีเปนระบบชัดเจน  โดยมีการกําหนดตัวบงชี้คุณภาพ  (KPI) ของงานท่ี
ปฏิบัติ ท่ีควรมีการพิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองคกร เชน การสงเสริมใหบุคลากรมีโอกาสศึกษา  เรียนรู พัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู  2) มิติการพัฒนา  หรือการปรับปรุงกระบวนหลัก
ของหนวยงาน เชน การสนับสนุนการเรียนการสอน/ ทิศทางการสงเสริมการวิจัย/การบริการวิชาการแกสังคม/การ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  3) มิติผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย เชน  ความพึงพอใจของผูรับบริการ  โดย
คํานึงถึงความคุมคาของการใชจายเงิน งบประมาณ และใหสอดคลองกับเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร  หรือ
วัตถุประสงคเชิงกลยุทธของหนวยงานอยางเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุมคาของการจัดเก็บขอมูล  และการ
รายงานขอมูลกับประโยชนท่ีจะไดรับ 

2.2 ผูบริหารสรางระบบและกลไกการถายทอดนโยบาย  วิสัยทัศน  และแผนกลยุทธใหหนวยงานและ
บุคลากรทุกระดับทราบและมีความเขาใจรวมกัน 

2.3 ควรจัดทําระบบฐานขอมูลของหนวยงานใหทันสมัย  นํามาใชในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ  
การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพ  (KPI) ท่ีกําหนดไวในแผนกลยุทธอยางนอยปละ  2 ครั้ง และนํา
ขอมูลท่ีไดมาใชเพ่ือการตัดสินใจปรับแผนกลยุทธไดอยางทันการ 
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3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน
และผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

3.1 ผูบริหารมีการกํากับ  ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติในการประชุมผูบริหาร
อยางนอยปละ  1-2 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย  หรือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับสภาพการณยิ่งข้ึน  
พรอมท้ังสรางกลไกภายในเพ่ือสื่อสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุมเปาหมายทุกระดับท่ีเก่ียวของ 

3.2 ผูบริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญตามภารกิจของหนวยงาน  อยางครบถวน  รวมท้ัง     
การติดตามผลสัมฤทธิ์  อยางนอยปละ  1 ครั้ง เพ่ือทบทวนเปาหมาย  หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปถัดไป  
พรอมแจงผลการดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผานการสื่อสารภายใน โดยใชสื่อตางๆ ท่ีตรงกับกลุมเปาหมาย 

 
4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจแก

บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา 
4.1 ผูบริหารควรมีระบบการสื่อสาร  2 ทาง เพ่ือรับฟงขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากบุคลากรผูปฏิบัติงาน  

อันจะทําใหไดขอมูลเพ่ือการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
4.2 ผูบริหารดําเนินการปรับลดข้ันตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก

ผูบริหารหรือผูปฏิบัติระดับถัดไป เพ่ือเพ่ิมความคลองตัว พรอมกับมีการกํากับ และตรวจสอบเพ่ือใหเกิดความม่ันใจ
วาระบบการทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุมคา และมีความเสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได 

4.3 ผูบริหารมีการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจตอบุคลากรเปนประจําอยาง
ตอเนื่อง เชน การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการโครงการพัฒนาองคการใหคลองตัว  
(lean organization) เปนตน 

 
5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงานเพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ

หนวยงาน เต็มตามศักยภาพ 
5.1 ผูบริหารมีการถายทอดความรูแกผูรวมงาน  โดยเนนการเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานใหสูงข้ึนอยาง

ตอเนื่องหรือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค  เชน การสอนงานท่ีหนางาน (on – the – job 
training) จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน   เปนตน 

5.2 ผูบริหารในระดับตางๆ  ควรนําหลักการจัดการความรูมาใช  เพ่ือการแลกเปลี่ยนความรู  และถายทอด
ประสบการณรวมกันระหวางผูปฏิบัติงาน  อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู  การสรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ  
(community of practices) เปนตน 

 
6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย 
6.1 ผูบริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเปนเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของหนวยงาน  ใหไปสูทิศทางท่ี

กําหนดรวมกันระหวางผูบริหารหนวยงาน  และคณะกรรมการประจําหนวยงาน  โดยใหสอดคลองกับทิศทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลก 

6.2 ผูบริหารมีการดําเนินงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกปองผลประโยชนของผูมี
สวนไดสวนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน 

6.3 ผูบริหารมีการเปดเผยประวัติ  มีรายงานประเมินตนเอง  จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงาน
การเงินของหนวยงาน เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เปนประจําทุกป 

6.4 ผูบริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน  การบริหารความเสี่ยง  และการตรวจสอบภายในของ
หนวยงาน และรายงานการเงินของหนวยงาน เสนอตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน เปนประจําทุกป 
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7. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน และผูบริหารนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

7.1 กรรมการประจําหนวยงาน  ประเมินผลการบริหารงานของหนวยงาน  และผูบริหารตามท่ีระบุไวใน
กฎหมายหรือพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย  และขอบังคับมหาวิทยาลัยท่ีวาดวยการบริหารงานบุคคลผูบริหาร
และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการประเมิน  หรือตามขอตกลงท่ีทํารวมกันระหวางกรรมการประจําหนวยงาน  และ
ผูบริหาร 

7.2 กรรมการประจําหนวยงาน  ควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร  กลาวคือใช
หลักการท่ีมุงเนนการใหขอเสนอแนะเชิงสรางสรรค  นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา  หรือปรับปรุงหนวยงาน  
ใหเจริญกาวหนาอยางตอเนื่อง 

7.3 ผูบริหารมีการนําผลการประเมินจากกรรมการประจําหนวยงาน  ไปใชปรับปรุงการบริหารงาน  อาทิ 
จัดทําแผนการบริหารงานและรายงานผลการดําเนินงานตอกรรมการประจําหนวยงาน ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
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ตัวอยาง 
เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ รายการหลักฐาน 

1. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/
ขอบังคับท่ีกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนา 
พิจารณาจาก : 

• หนาท่ีของกรรมการประจําคณะ 

• การปฏิบัติตามหนา (ประกาศ คําสั่งท่ีไดรับมอบหมาย) 

• การประเมินตนเองของกรรมการประจําคณะ (หรือ
กรรมการบริหารสูงสุด) 

หมายเหตุเพิ่มเติม 

• หากไมมีรายงานการประเมินตนเองของกรรมการประจําคณะ 
(ตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนา) จะไมผานเกณฑขอนี้) 

1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหนวยงาน 
1.2 รายงานผลการประเมินตนเองตามบทบาท
หนาท่ีของสภา/คณะกรรมการประจําหนวยงาน 
1.3 หลักเกณฑการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน 

2.  ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และ

สามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน

การวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน 

พิจารณาจาก : 

• มีการกําหนดทิศองคกร  (วิสัยทัศน เปาประสงค คานิยม 
แผนการดําเนินงาน) 

• มีการถายทอดและสื่อสารไปยังบุคลากร 

• มีการวางแผนกลยุทธ 

• มีฐานขอมูลและใชในการตัดสินใจ 

2.1 รายงานการประชุมของกรรมการบริหาร/
คณะกรรมการประจําหนวยงานท่ีมีวาระพิจารณา
นโยบายและกําหนดทิศทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย 
 
2.2 หลักฐานการถายทอดนโยบายทิศทางฯ ไปสู
บุคลากรทุกระดับ 
2.3 ฐานขอมูลนโยบายและทิศทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัย รายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้ และแผนกลยุทธ 

3.  ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย รวมท้ังสามารถสื่อสารแผนและ

ผลการดําเนินงานของหนวยงานไปยังบุคลากรในหนวยงาน 

พิจารณาจาก : 

• วิธีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ (ผล
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ) 

• รายงานการประชุมท่ีมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน  

• เม่ือมีการกํากับติดตามแลวมีการสื่อสารผลการดําเนินงานไป
ยังบุคลากรอยางไร(ยกตัวอยางหรือแสดงรายงานการประชุม 
หรือขอมูลท่ีสื่อสารไปยังบุคลากรท่ีเก่ียวของกับผลการ
ดําเนินงาน) 

• ควรใชการสื่อสารแบบ 2 ทาง 
หมายเหตุเพิ่มเติม 

• ผูบริหารควรมีการกํากับติดตามผลการดําเนินงานท่ี

3.1 รายงานการประชุมวาระเพ่ือพิจารณา 
เก่ียวกับการติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบาย
และทิศทางในการพัฒนา 
3.2 หลักฐานการแจงผลการดําเนินงานตาม
นโยบายและทิศทางในการพัฒนาใหบุคลากรทุก
ระดับทราบ 
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เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ รายการหลักฐาน 
มอบหมายใหบุคลากร(หรือผูรับผิดชอบ) มากกวารอยละ 80  

• ผูบริหารควรเปรียบเทียบจํานวนเรื่องท่ีมอบหมายให
บุคลากร (หรือผูรับผิดชอบ) ไปดําเนินการ และมีการรายงาน
มายังผูบริหารภายในเวลาท่ีกําหนด 

4.  ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงานมีสวนรวมใน

การบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากรตาม

ความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากรอยาง

นอย 2 ครั้งตอปการศึกษา 

พิจารณาจาก : 

• การสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ 

• การใหอํานาจในการตัดสินใจ (คําสั่งการมอบอํานาจ) 
หมายเหตุเพ่ิมเติม 

• ควรยกตัวอยางกิจกรรมท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารได
สนับสนุนใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการองคกร 

4.1 หลักฐานการรับฟงขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากบุคลากร (อาจเปนการประชุม
ระดมความคิดเห็นหรือการสอบถามความคิดเห็น) 
4.2 หลักฐานการมอบอํานาจและการมอบหมาย
งาน 
4.3 หลักฐานการใหขวัญกําลังใจแกบุคลากร เชน 
รางวัลตางๆ 

5.   ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน 

เพ่ือใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานเต็ม

ตามศักยภาพ 

พิจารณาจาก : 

• การถายทอดความรูและประสบการณของผูบริหาร 

• การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพผูรวมงาน 
หมายเหตุเพิ่มเติม 

• ผูบริหาร หมายถึงผูบริหารสูงสุดและผูบริหารระดับตางๆ   

• วิธีการถายทอดองคความรูของผูบริหารเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของผูรวมงาน เชน การสอนงาน  การเปนพ่ีเลี้ยง 
การเปนวิทยากร  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู  การ
สรางเครือขายชุมชนนักปฏิบัติ และการกําหนดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีสําคัญท่ีผูบริหารมีสวนรวม 

หลักฐานการถายทอดความรูจากผูบริหารแก
ผูรวมงาน เชน การสอนงาน หรือ คูมือการ
ปฏิบัติงาน หรือการกระบวนการ KM มาใชในการ
ในการพัฒนาผูรวมงาน 

6.  ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึง

ประโยชนของหนวยงานและผูมีสวนไดสวนเสีย 

พิจารณาจาก : 

• การบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 

• รายงานการประเมินตนเองของผูบริหารตามหลักธรรมมาภิ
บาล 10 ประการ 

6.1หลักฐานท่ีแสดงวาผูบริหารใชหลักธรรมาภิ
บาล (10 ประการ) ในการบริหารงาน  (คูมือ 
สกอ.หนา 41) 
 
6.2 รายงานการประชุมวาระเพ่ือพิจารณา 
เก่ียวกับการติดตามผลการตรวจสอบภายใน การ
ควบคุมภายใน รายงานการเงิน 
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เกณฑมาตรฐาน/การประเมินคุณภาพ รายการหลักฐาน 
7. คณะกรรมการประจําหนวยงาน ประเมินผลการบริหารงาน

ของหนวยงาน และผูบริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ

บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 

พิจารณาจาก : 

• กรรมการประจําหนวยงาน มีการประเมินผลการ 
ดําเนินงานของผูบริหาร 

• ผูบริหาร นําเอาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 
หมายเหตุเพิ่มเติม 

• กรรมการบริหารสูงสุดประเมินผลการดําเนินในภาพรวม
ของทีมบริหาร 

• ไมใชการประเมินตนเองของกรรมการประจําคณะ      
(การประเมินตนเองของกรรมการประจําหนวยงาน อยูใน
เกณฑขอท่ี 1) 

7.1 รายงานผลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย/
คณบดี ท่ีประเมินโดยสภามหาวิทยาลัย 
7.2 หลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

 
หมายเหต ุ: หากจะประเมินผานเกณฑการประเมินมาตรฐานขอท่ี 6 นั้น ตองแสดงขอมูลการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลครบถวนท้ัง 10 ประการ ตามนิยามศัพทท่ีระบุไว ซ่ึงสอดคลองเปนไปตามเกณฑของ สมศ. 
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ตัวอยาง 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 8 ขอ ดังนี้ 
1. ผูบริหารปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ/ขอบังคับที่กําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ

ที่กําหนดลวงหนา  
สํานักงานประกันคุณภาพเปนหนวยงานภายใตสังกัดสํานักงานอธิการบดี (14-3.1-1-1) มีนางสาววิไลรัตน 

วิริยะวิบูลยกิจ เปนผูบริหาร ซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหเปนรักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ เม่ือ
วันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555 (14-3.1-1-2) และไดรับแตงตั้งใหเปนผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ เม่ือวันท่ี 
14 มีนาคม 2556 (14-3.1-1-3) โดยผูอํานวยการไดปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบ/ขอบังคับท่ีกําหนดอยางครบถวน 
รวมท้ังใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพซ่ึงเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน และการบริหารจัดการ ดังนั้น จึงได
วางหลักเกณฑในการประเมินตนเองโดยประเมินจากผลการบริหารงานในรอบปการศึกษาท่ีสะทอนผลผานการประเมิน
คุณภาพภายในตาม 6 องคประกอบคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ (14-3.1-1-4) 

2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ      มี
ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาหนวยงาน  

ผูอํานวยการ และบุคลากรสํานักงานฯ ไดรวมกันกําหนดวิสัยทัศน ทิศทางการดําเนินงาน และทบทวน
แผนกลยุทธของหนวยงาน ตามกระบวนการข้ันตอนการจัดทําแผนอยางเปนระบบ (14-3.1-2-1) และมีการ
ถายทอดแผนกลยุทธสํานักงานฯ ใหหัวหนางานและบุคลากรของแตละงาน ไดรวมกันพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติ
งานประจําป เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานในแตละรอบป (14-3.1-2-2) ท้ังนี้ ไดเสนอแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติงานของสํานักงานฯ ใหคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือ
พิจารณา (14-3.1-2-3) รวมท้ังไดมีการติดตามความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนในทุกรอบไตรมาส โดย
กําหนดใหแตละงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนรายไตรมาส (3.1-2-4) เพ่ือใชเปนขอมูลในการ
ตัดสินใจปรับแผนไดอยางทันการณ  

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย  รวมทั้งสามารถสื่อสาร
แผนและผลการดําเนินงานของหนวยงาน ไปยังบุคลากรในหนวยงาน  

เพ่ือใหกลไกการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเปนลําดับชั้นอยางตอเนื่อง 
สํานักงานประกันคุณภาพไดกําหนดระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย ดังนี้ 

3.1  คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มอบนโยบายการ
บริหารงาน และพิจารณาแผนดําเนินงาน สํานักงานประกันคุณภาพ ผานผูอํานวยการสํานักงานฯ ในการประชุม
คณะกรรมการนโยบายฯ (14-3.1-3-1) 
 3.2  ผูอํานวยการสํานักงานฯ ถายทอดนโยบายและแผนใหกับบุคลากร ในการประชุมบุคลากร
สํานักงานฯ (14-3.1-3-2) 
 3.3  ผูอํานวยการสํานักงานฯ กําหนดใหแตละงานรายงานความกาวหนาของผลการดําเนินงานตามแผน 
รวมถึงปญหาอุปสรรค และแนวทางการแกไข เปนประจําทุกเดือนในการประชุมบุคลากรสํานักงานฯ และเม่ือ
ครบรอบไตรมาสจะรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานวาสามารถบรรลุเปาหมายไดมากนอย
เพียงใด หรือมีประเด็นใดท่ีควรตองปรับแผนใหสอดคลองกับสภาพการทํางานในปจจุบัน (14-3.1-3-3) 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในหนวยงาน มีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแก
บุคลากรตามความเหมาะสม และผูบริหารมีการจัดประชุมบุคลากรอยางนอย 2 ครั้งตอปการศึกษา  

ผูอํานวยการไดมอบหมายและใหอํานาจในการตัดสินใจแกหัวหนางาน ในการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย (14-3.1-4-1) รวมท้ัง ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการสื่อสารอยาง
มีประสิทธิภาพ โดยมีการสื่อสารอยางตรงไปตรงมาท้ัง 2 ทางอยางเปดใจจากผูบริหารสูผูปฏิบัติ และจากผูปฏิบัติสู
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ผูบริหาร ซ่ึงจะกอใหเกิดความเขาใจในกันและกัน ทําใหบุคลากรรูสึกมีสวนรวมและเปนเจาของงาน โดยมีการรับฟง
ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของแตละงานจากการประชุมบุคลากรเปนประจําทุกเดือน นอกจากนี้ ยังมีการ
บริหารงานในรูปของคณะกรรมการ/คณะทํางาน ท่ีมอบหมายใหบุคลากรไดหมุนเวียนกันเปนประธานคณะทํางาน
เพ่ือฝกการเปนผูนําท่ีจะวางแผนและติดตามงาน ไดแก คณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานฯ (14-3.1-4-
2) คณะทํางานในระบบประกันคุณภาพของสํานักงานฯ (14-3.1-4-3) และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานฯ (14-3.1-4-4)  

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน  เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน เต็มตามศักยภาพ  

ผูอํานวยการสํานักงานฯ ไดสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องภายในสํานักงานฯ ตั้งแต
เปนผูใหคําปรึกษากับบุคลากรในกรณีท่ีเกิดปญหาในการทํางาน พรอมท้ังสนับสนุนใหบุคลากรไดเขาอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงานในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจอยางสมํ่าเสมอ (14-3.1-5-1) เพ่ือใหบุคลากรไดพัฒนาความรู และทักษะ
ใหสามารถทํางานไดบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด นอกจากนี้ ผูอํานวยการและบุคลากรไดรวมกัน กําหนดประเด็น
ความรูสําหรับจัดกิจกรรม KM ภายในสํานักงานฯ เพ่ือใหเกิดการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน (14-3.1-5-2) 
รวมท้ังมีการจัดทําคูมือปฏิบัติงานของแตละงานเพ่ือใหบุคลากรสามารถเรียนรูการทํางาน และสามารถทํางาน
ทดแทนกันได (14-3.1-5-3) 

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของหนวยงาน และผูมีสวนไดสวนเสีย  
การบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ เปนดังนี้ 
6.1 หลักประสิทธิผล ( Effectiveness): ผูอํานวยการมีการบริหารงานโดยคํานึงถึงการปฏิบัติงานให

บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของแผนปฏิบัติงานท่ีกําหนด โดยในปงบประมาณพ.ศ.255 5 มีผลการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมายในแผนปฏิบัติงาน จํานวน 41 ตัวบงชี้ จาก 46 ตัวบงชี้ คิดเปนรอยละ 89.13 (14-3.1-6-1)  

6.2  หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency): ผูอํานวยการมีการบริหารงานภายใตงบประมาณท่ีจํากัดครบทุก
ภารกิจ โดยในปงบประมาณ พ.ศ.255 5 สํานักงานฯ ไดรับจัดสรรเงินรายได 2,385,137 บาท และสามารถหา
รายไดเพ่ิม 834,500 บาท รวม 3,219,637 บาท เพ่ือใชในการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงค โดยงานธุรการจะ
รายงานสถานะทางการเงินตอท่ีประชุมบุคลากรเปนประจําทุกเดือน เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจในการบริหารจัด
การเงินรายไดของสํานักงานฯ ใหเกิดประโยชนสูงสุด และรายงานสรุปผลการใชงบประมาณ ป พ.ศ.2555 เม่ือสิ้น
ปงบประมาณ (14-3.1-6-2)  

6.3  หลักการตอบสนอง (Responsiveness): มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการ และนํามาวาง
แผนการดําเนินงานท่ีสอดคลองความตองการของผูรับบริการ (14-3.1-6-3) นอกจากนี้ ผูอํานวยการมีการติดตาม
ระยะเวลาการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนจากรายงานความกาวหนาของแตละงาน (14-3.1-3-3) ซ่ึงทุกโครงการ
ไดรับการตอบรับจากผูบริหาร บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร เปนอยางดี พิจารณาไดจากผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในรอบปการศึกษา 2555 จํานวน 35 กิจกรรมท่ีดําเนินการ มีคาเฉลี่ย 4.04 
อยูในระดับดี จากคะแนนเต็ม 5.00 (14-3.1-6-4)  

6.4  หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability): สํานักงานประกันคุณภาพเปนหนวยงานท่ีขับเคลื่อน
ภารกิจดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  
พ.ศ.2555 สามารถบรรลุเปาหมายระดับกลยุทธไดครบทุกตัวบงชี้ สําหรับการแสดงความสํานึกในการรับผิดชอบตอ
ปญหาสาธารณะ ผูอํานวยการไดมีการกําหนดนโยบายการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และการอนุรักษรักษา
สิ่งแวดลอม ของสํานักงานประกันคุณภาพ (14-3.1-6-5) รวมท้ังไดมอบหมายใหงานธุรการประชาสัมพันธกิจกรรม
สาธารณประโยชนตางๆ ใหบุคลากรสํานักงานฯ รับทราบ โดยมีบุคลากรบางคนไดมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาว 
ไดแก การบริจาคโลหิต และการบริจาคสิ่งของในโครงการปนรักสูนอง (14-3.1-6-6) 



 

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  (แกไข เพ่ิมเติม เมษายน 2557) 

 
50 

6.5  หลักความโปรงใส ( Transparency): ผูอํานวยการไดกําหนดใหงานธุรการแจงสถานะทางการเงิน 
และการเบิกจายวัสดุของสํานักงานฯ ในท่ีประชุมบุคลากรเปนประจําทุกเดือน มีการแตงตั้งคณะกรรมการ ตรวจเงิน
คงเหลือ เพ่ือตรวจสอบรายงานเงินคงเหลือประจําวันกอนจัดสงกองคลังเปนประจําทุกเดือน (14-3.1-6-7)  

6.6  หลักการมีสวนรวม (Participation): มีการเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
และผูบริหารจากคณะวิชา สถาบัน สํานัก ท่ีเก่ียวของ เขารวมเปนคณะกรรมการนโยบายประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (14-3.1-6-8) เพ่ือรวมเปนทีมบริหารสํานักงานประกันคุณภาพ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ สําหรับคณะวิชา (14-3.1-6-9) คณะกรรมการประกันคุณภาพ สําหรับสถาบัน 
สํานัก (14-3.1-6-10) เพ่ือรวมเปนทีมงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร นอกจากนี้ 
ในการดําเนินโครงการตางๆ ไดมีการรวบรวมขอมูลปอนกลับจากผูรับบริการเพ่ือใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง  
 6.7  หลักการกระจายอํานาจ ( Decentralization): ผูอํานวยการมีการมอบอํานาจใหหัวหนางานเปนผู
กํากับติดตามงานตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายกอนเสนอถึงผูอํานวยการ และคณะกรรมการนโยบายฯ เปนลําดับ
ชั้น รวมท้ังมีการมอบอํานาจใหมีผูปฏิบัติราชการแทนผูอํานวยการในกรณีท่ีผูอํานวยการติดภารกิจ เพ่ือใหสามารถ
ตัดสินใจ ในการดําเนินงานตางๆ ใหมีความราบรื่น (14-3.1-6-11) 
 6.8  หลักนิติธรรม ( Rule of Law): ผูอํานวยการบริหารงานภายใตกฎระเบียบ และขอบังคับตางๆ 
อยางเครงครัด โดยคํานึงถึงความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ใหความสําคัญกับการปฏิบัติงานตามหลักจรรยาบรรณ 
และมีการถายทอดจรรยาบรรณใหกับบุคลากรทุกคนไดทราบและทําความเขาใจรวมกัน (14-3.1-6-12) นอกจากนี้
ตั้งแตตนปพ.ศ. 2556 ผูอํานวยการไดกําหนดใหบุคลากรนําขอชวนคิดท่ีเปนคติสอนใจตางๆ มาเลาสูกันฟง ในการ
ประชุมบุคลากรสํานักงานฯ ดวย (14-3.1-6-13) 

6.9  หลักความเสมอภาค ( Equity): ผูอํานวยการใหโอกาสแกบุคลากรทุกคนอยางเทาเทียมกันในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือใหมีความรู และทักษะในการปฏิบัติงานท่ีสอดคลองกับภารกิจ รวมถึงมีความกาวหนาในตําแหนง
งาน โดยกําหนดเปนตัวบงชี้ความสําเร็จดานการพัฒนาบุคลากร  

6.10  หลักมุงเนนฉันทามติ ( Consensus Oriented): ผูอํานวยการมีการขอฉันทามติจากท่ีประชุม
บุคลากรในวาระการพิจารณาอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเปนขอตกลงรวมกันในการดําเนินงานดานตางๆ ไดแก  
การพิจารณารูปแบบการจัดกิจกรรมครบรอบ 10 ป สํานักประกันคุณภาพ การปรับปรุงแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายใน สํานักงานประกันคุณภาพ (14-3.1-6-14) 

7. ผูบริหารระดับสูงประเมินผลการบริหารงานของผูบริหาร  
ผูอํานวยการจะไดรับการประเมินผลการบริหารงานในรอบป ซ่ึงเปนการประเมินความดีความชอบ จาก

รองอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ (14-3.1-7-1) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-3.1-1-1 ประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การปรับสถานภาพสํานักประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปน สํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ.2555 
14-3.1-1-2 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 1999/2555 เรื่อง แตงต้ังผูรักษาราชการแทนผูอํานวยการ

สํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ.2555 
14-3.1-1-3 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1240/2556 เรื่อง การแตงต้ังขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา ใหดํารงตําแหนงผูบริหารประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ลงวันท่ี 23 เมษายน 2556 
14-3.1-1-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 
14-3.1-2-1 แผนกลยุทธ สํานักงานประกันคุณภาพ 



 

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  (แกไข เพ่ิมเติม เมษายน 2557) 

 
51 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-3.1-2-2 แผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ของงานตางๆ 
14-3.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาระ

การพิจารณาแผนของสํานักงานประกันคุณภาพ 
14-3.1-2-4 รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งท่ี 4/2556 วันท่ี 2 เมษายน 2556 วาระท่ี 4.1 สรุปแผนและผล

การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 (รอบ 6 เดือน) 
14-3.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ครั้งท่ี 3/2555 วันท่ี 26 ธันวาคม 2555 วาระสืบเน่ืองท่ี 3.1 ปฏิทินการดําเนินงาน 
สํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2556 

14-3.1-3-2 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 5 มีนาคม 2556 
วาระแจงเพื่อทราบ แผนงานสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556  

14-3.1-3-3 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 วาระเรื่องรายงาน
ความกาวหนาของแตละงาน 

14-3.1-4-1 - คําส่ังสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 3/2551 เรื่อง แตงต้ังหัวหนาฝาย
ของสํานักประกันคุณภาพ 

- คําส่ังสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 8/2551 เรื่อง แตงต้ังหัวหนาฝาย
ของสํานักประกันคุณภาพ แกไขครั้งท่ี 1 

14-3.1-4-2 - คําส่ังสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1/2555 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 55 

- คําส่ังสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1/2556 เรื่อง แตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 13 
กุมภาพันธ 2556 

14-3.1-4-3 - คําส่ังสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 2/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานใน
ระบบประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันท่ี ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2555 

- คําส่ังสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 2/2556 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานใน
ระบบประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ (เพิ่มเติม) ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2556 

14-3.1-4-4 คําส่ังสํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 11/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง ของสํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 

14-3.1-5-1 รายงานผลการพัฒนาบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 
14-3.1-5-2 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 13 ธันวาคม 2555 

วาระการพิจารณากําหนดแผน KM ของสํานักงานประกันคุณภาพ 
14-3.1-5-3 คูมือปฏิบัติงานสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 
14-3.1-6-1 สรุปผลการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานสํานักงานประกันคุณภาพ ปงบประมาณ 

พ.ศ.2555 
14-3.1-6-2 รายงานทางการเงินของสํานักงานประกันคุณภาพ ปงบประมาณ พ.ศ.2555 
14-3.1-6-3 รายงานผลการสํารวจความตองการของผูรับบริการสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 
14-3.1-6-4 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการ สํานักงานประกันคุณภาพ  

ปการศึกษา 2555 
14-3.1-6-5 นโยบายการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และการอนุรักษรักษาส่ิงแวดลอม ของสํานักงาน

ประกันคุณภาพ 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-3.1-6-6 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 วาระเรื่องแจง 

เพื่อทราบ 
14-3.1-6-7 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการเงินคงเหลือประจําวัน ของสํานักประกันคุณภาพ  
14-3.1-6-8 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2555 
14-3.1-6-9 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 2985/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

สําหรับคณะวิชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2555 
14-3.1-6-10 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 2986/2555 เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

สําหรับสถาบัน สํานัก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ลงวันท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2555 
14-3.1-6-11 คําส่ังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรท่ี 3318/2555 เรื่อง แตงต้ังผูปฏิบัติหนาท่ีแทนผูอํานวยการ

สํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.55 
14-3.1-6-12 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 3/2556 วันท่ี 5 มีนาคม 2556 เรื่อง

แจงเพื่อทราบ 1.1 จรรยาบรรณบุคลากรสถาบันอุดมศึกษาท่ีควรถือปฏิบัติ 
14-3.1-6-13 ขอชวนคิด จากรายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 
14-3.1-6-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 8/2555 

วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 วาระการพิจารณา 4.2 แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพของ
สํานักงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2555 ของสํานักงานประกันคุณภาพ หลังการปรับ
โครงสราง 

14-3.1-7-1 รายงานผลการประเมินความดีความชอบของผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ปงบประมาณ 
พ.ศ.2555 
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ตัวบงชี้ที่ 3.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู (สกอ.7.2) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหหนวยงานมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง

การเรียนรู  ซ่ึงตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูหนวยงานแหงการเรียนรู  โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน
หนวยงานซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ  เพ่ือใหทุกคนในหนวยงานสามารถ
เขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหหนวยงานมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในหนวยงาน  ประกอบดวย  การระบุ
ความรู การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปลี่ยนความรูท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน  การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน  การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน  
ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในหนวยงานใหดียิ่งข้ึน 

นิยามศัพท 
แนวปฏิบัติท่ีดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ  หรือสูความ

เปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ  มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน  โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือข้ันตอนการปฏิบัติ  ตลอดจนความรูและประสบการณ  บันทึกเปนเอกสาร  เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 

รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของ

หนวยงาน  
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตามประเด็น

ความรูท่ีกําหนดในขอ 1 
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge)  

เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  ท่ี

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  (explicit 
knowledge) 

5. มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมาท่ีเปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge) ท่ีเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัต ิ
 

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ
หนวยงาน  

1.1 หนวยงานควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของหนวยงาน  วา
มีประเด็นใดท่ีมุงเนนเปนสําคัญ  หรือมุงสูอัตลักษณใดท่ีตองการ  เพ่ือนํามาใชในการกําหนดแผนยุทธศาสตรหรือ
แผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน  

1.2 บุคคลท่ีเก่ียวของในการกําหนดประเด็นความรู  อาจประกอบดวย  ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
หัวหนาฝาย หัวหนางาน  ท่ีกํากับดูแลดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธท่ีเก่ียวของกับภารกิจของหนวยงาน รวมท้ังดาน
อ่ืนๆ ท่ีเปนไปตามอัตลักษณของหนวยงาน 

1.3 หนวยงานควรมีเปาหมายในการจัดการความรู โดยเนนเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากร
ภายในเปนหลัก  รวมท้ังประเด็นการจัดการความรูท่ีหนวยงานมุงเนนตามอัตลักษณ  เชน เทคนิคการปรับปรุงการ
ทํางาน เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการภายในหนวยงาน เปนตน 

 
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะ ในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตามประเด็น

ความรูที่กําหนดในขอ 1 
2.1 กําหนดกลุมเปาหมายท่ีจะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงาน 
2.2 หนวยงานควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานท่ีเปนจุดเดนของบุคลากร  โดยเฉพาะ

ดานการใหบริการ การปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีสะทอนอัตลักษณของหนวยงาน  เพ่ือนํามากําหนดเปนประเด็น
สําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองคความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพผลการดําเนินงาน 

 
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) เพื่อ

คนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 
3.1 หนวยงานควรเชิญบุคลากรภายใน  หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเดนทางดานวิชาการและผลงานทางดาน

วิจัย รวมท้ังผลงานดานอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานมุงเนนมาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อยางสมํ่าเสมอผานเวที
ตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

3.2 หนวยงานควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในหนวยงาน  เชน การสงเสริมใหมี
ชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  ท้ังระหวางหนวยงาน ภายในหนวยงาน และภายนอก
หนวยงาน/มหาวิทยาลัย  เพ่ือใหเกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเนื่อง  โดยการจัดสรรทรัพยากรอยาง
เหมาะสม ท้ังดานงบประมาณ เวลา สถานท่ี 

 
4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ  ที่

เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  (explicit 
knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห  สังเคราะหความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ  
ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ  เปนหมวดหมู เพ่ือใหบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีตองการ
เพ่ิมพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดงาย 

4.2 ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  และเผยแพร
ความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
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4.3 ควรมีการจัดพิมพวารสาร  หรือสื่อสิ่งพิมพ  เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยกยองใหเกียรติแกผูเปน
เจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา  ที่เปนลาย
ลักษณอักษร  (explicit knowledge) และจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge)  
ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผูรับผิดชอบควรวิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงตางๆ  เชน นวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการ
ความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกหนวยงาน และสังคม  นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของหนวยงานท่ีเปน
กลุมเปาหมาย 

5.2 ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ  และติดตามวัดผลตามประเด็นความรูและ
เปาหมายของการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู  มาปรับปรุงและ
พัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของหนวยงาน 

5.4 ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนตามเปาประสงคท่ีกําหนดไวในประเด็นยุทธศาสตร  หรือกลยุทธ
ของหนวยงาน 
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ตัวอยาง 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 5 ขอ ดังนี้ 
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของ

หนวยงาน  
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตระหนักถึงการสรางสังคมแหงการเรียนรู โดยมี

เปาหมายตามกลยุทธในการสงเสริมใหมหาวิทยาลัยเปนองคกรแหงการเรียนรูดานการประกันคุณภาพ ท่ีมี
ผูอํานวยการ บุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ และบุคลากรจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดรวมกันกําหนด
ประเด็นความรูสําหรับจัดกิจกรรม KM ภายในสํานักงานประกันคุณภาพจากการประชุมบุคลากรสํานักงานประกัน
คุณภาพครั้งท่ี 5/2555 (14-3.2-1-1) โดยในปการศึกษา 2555 มีการวางแผนจัดกิจกรรม KM จํานวน 1 เรื่อง คือ 
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานของเลขานุการคณะผูประเมิน  (14-3.2-1-2) ซ่ึงเปนความรูจําเปนท่ีบุคลากรสํานักฯ 
รวมถึงบุคลากรจากหนวยงานภายในจะใชในการดําเนินงานเพ่ือการบรรลุตามกลยุทธของสํานักฯ กลาวคือ 
เปาหมายของการจัด KM จะเนนใหบุคลากรมีการพัฒนาทักษะความสามารถในการนําความรู ความเขาใจ แนวคิด
และวิธีการท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการดําเนินงานตามภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะในการปฏิบัติงานอยางชัดเจนตามประเด็น
ความรูที่กําหนดในขอ 1  

มีการกําหนดกลุมเปาหมายของการจัดกิจกรรม KM ประกอบดวย ผูอํานวยการ บุคลากรสํานักฯ และ
บุคลากรจากหนวยงานหนวยงานภายใน รวม 18 คน เขารวมกิจกรรม KM เพ่ือพัฒนาความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตามประเด็นความรูท่ีกําหนด ซ่ึงครอบคลุมบุคลากรสํานักฯ ท่ีกําหนดไวในขอ 1 มีการกําหนด
ผูรับผิดชอบดําเนินงานจัดการความรูใหเปนไปตามแผน โดยพิจารณาจากงานท่ีมีภารกิจโดยตรงในเรื่องท่ีจัดการ
ความรู คือ แนวปฏิบัติในการดําเนินงานของเลขานุการคณะผูประเมิน รับผิดชอบโดยงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายใน (14-3.2-2-1) 

3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู  ทักษะของผูมีประสบการณตรง  (tacit knowledge) 
เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด  

มีการสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่องภายในสํานักฯ โดยสนับสนุนใหบุคลากรไดเขา
อบรม สัมมนา ในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจอยางสมํ่าเสมอ และเม่ือไดรับการอบรม สัมมนา แลวกําหนดใหมีการ
นําความรูท่ีไดมาแลกเปลี่ยนกันในการเขารวมโครงการฯ (14-3.2-3-1) รวมท้ังเผยแพรผานเว็บไซตสํานักงาน
ประกันคุณภาพ (14-3.2-3-2) สําหรับรูปแบบของการจัดกิจกรรม KM ของสํานักฯ จะใชวิธีการแบงปนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณ และความชํานาญของบุคลากรสํานักฯ ในกิจกรรม 
KM เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานของเลขานุการคณะผูประเมิน ไดกําหนดใหรวมกันแลกเปลี่ยนทําความเขา
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินฯ สําหรับคณะวิชา สถาบัน และสํานัก ท่ีไดมีการปรับปรุงใหสอดคลองกับตัวบงชี้
และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมท้ังมีการกําหนดให
นําตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) และหารือในประเด็นคําถามจากผูรับบริการมีความเขาใจในตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 
สําหรับคณะวิชา สถาบัน และสํานัก 
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4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่น  ๆที่
เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร  (explicit 
knowledge) 

สํานักงานประกันคุณภาพไดรวบรวมและจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบและมีชองทางการเผยแพร
ความรูในหนวยงาน ซ่ึงสรางความสะดวก และเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหกับบุคลากร โดยมีผูรับผิดชอบการจัด
กิจกรรม KM เปนผูสรุปประเด็นความรูไวเปนรายลักษณอักษร และนําขอมูลเผยแพรใหกับบุคลากรไดเขาถึงองค
ความรูจากระบบและตัวบุคคลไดโดยงาย ไดแก e-mail, www.qa.ku.ac.th (14-3.2-4-1) 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมาที่เปนลาย
ลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ที่เปน
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง  

สํานักงานประกันคุณภาพใหความสําคัญของการจัดการความรูในหนวยงาน ดังนั้น ความรูท่ีไดจากการ
จัดการความรูในปการศึกษา 2554 ไดถูกนํามาใชปฏิบัติงานจริงในการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักฯ ประจําป
การศึกษา 2555 (14-3.2-5-1) สําหรับการจัดการความรูในเรื่องของการใชระบบสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาคน พัฒนา
งาน มาใชในการกําหนดความสามารถหลักของงานตามภารกิจท่ีงานตางๆ รับผิดชอบ และมีวิธีการในการบริหาร
บุคคลมาใชในงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการไดนําความรูจาก KM เรื่อง ตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 มาใชในการตอบคําถามเก่ียวกับตัวบงชี้และเกณฑประเมิน และ
มีความเขาใจในตัวบงชี้และเกณฑประเมินสําหรับใชเปนแนวทางในการทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการ
ประเมินคุณภาพภายใน พรอมท้ังการไดนําความรูจาก KM เรื่อง แบบฟอรมการประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ
คณะ สถาบัน สํานัก ประจําปการศึกษา 2554มาใชในการทําหนาท่ีเปนกรรมการและเลขานุการประเมินคุณภาพ
ภายในไดอยางถูกตองสอดคลองตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอกได (14-3.2-5-2)   

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-3.2-1-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 13 ธันวาคม 2555 
14-3.2-1-2 โครงการจัดการความรู สํานักงานประกันคุณภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติในการดําเนินงานของ

เลขานุการคณะผูประเมิน 
14-3.2-2-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 5/2555 วันท่ี 13 ธันวาคม 2555 
14-3.2-3-1 บันทึกเชิญเขารวมโครงการจัดการความรู สํานักงานประกันคุณภาพ เรื่อง แนวปฏิบัติใน 

การดําเนินงานของเลขานุการคณะผูประเมิน ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2556 
14-3.2-3-2 เว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพ 
14-3.2-4.1 การจัดเก็บประเด็นความรูในระบบ 
14-3.2-5-1 แบบติดตามการนําความรูจาก KM ไปใชประโยชน  
14-3.2-5-2 แบบสรุปการนําความรูจาก KM ไปใชประโยชน 

http://www.qa.ku.ac.th/
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ตัวบงชี้ที่ 3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง (สกอ.7.4) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
เพ่ือใหหนวยงานมีระบบบริหารความเสี่ยง  โดยการบริหารและควบคุมปจจัย  กิจกรรม และกระบวนการ

ดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน  หรือไมใชตัวเงิน  เชน ชื่อเสียง และการฟองรอง
จากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  หรือความคุมคา ) เพ่ือใหระดับความ
เสี่ยง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได  โดยคํานึงถึงการเรียนรู
วิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด  เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของ
ปญหา รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน  เพ่ือใหม่ันใจวาระบบงานตางๆ  มีความพรอมใชงาน  มีการปรับปรุง
ระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการบรรลุเปาหมายของ หนวยงาน ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธ
เปนสําคัญ 

รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนท่ี

รับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง  และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  3 ดาน ตามบริบทของ

หนวยงาน ตัวอยางเชน 
-  ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
-  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 
-  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
-  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน การใหบริการ การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
-  อ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม  และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  และรายงานตอคณะกรรมการประจํา หนวยงาน 

เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจํา หนวยงาน ไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 
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หมายเหต ุ 
คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงข้ึนภายใน หนวยงาน ในรอบปการประเมิน  

ท่ีสงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของ บุคลากร ผูรับบริการ หรือตอชื่อเสียงภาพลักษณ หรือตอความม่ันคง
ทางการเงินของหนวยงาน อันเนื่องมาจากความบกพรองของ หนวยงาน ในการควบคุม  หรือจัดการกับความเสี่ยง  
หรือปจจัยเสี่ยงท่ีไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบท่ีชัดเจน 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงที่ใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน เชน 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของบุคลากรภายในหนวยงาน ท้ังๆ ท่ีอยูในวิสัย

ท่ีหนวยงานสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณท่ีเกิดข้ึนได แตไมพบแผนการจัดการความเสี่ยง หรือไม
พบความพยายามของหนวยงานในการระงับเหตุการณดังกลาว 

2. หนวยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณท่ีไมดี อันเนื่องมาจากปจจัย ตางๆ เชน นักวิจัยหรือบุคลากร
ขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐาน หรือกฎกระทรวง และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อ
ตางๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว Online เปนตน 

3. หนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหไมสามารถปฏิบัติงานได สงผลกระทบตอผูรับบริการ
อยางรุนแรง 
 

การไมเขาขายที่ทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 
1. หนวยงานมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพ่ือลดผลกระทบ

สําหรับความเสี่ยงท่ีทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของหนวยงาน 
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงท่ีลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบท่ีไดกําหนดไวลวงหนา 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัต ิ

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบภารกิจหลักของหนวยงาน รวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

1.1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  ประกอบดวยผูบริหารระดับสูง  และตัวแทนท่ีรับผิดชอบใน
แตละภารกิจหลักของหนวยงาน 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  เชน นโยบายหรือแนวทางในการ
ดําเนินงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ  กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ  อยาง
สมํ่าเสมอ 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง  และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย  3 ดาน ตามบริบทของ
หนวยงาน จากตัวอยางตอไปนี้ 

-  ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
-  ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 
-  ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
-  ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงาน   การใหบริการ การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
-  ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
-  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
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2.1 วิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหาย หรือความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายในการปฏิบัติงาน 

2.2 ประเด็นความเสี่ยงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนและสงผล
กระทบตอหนวยงานดานชื่อเสียง  คุณภาพการใหบริการ  รวมถึงความสูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร  และทรัพยสิน
ของหนวยงานเปนสําคัญ 

2.3 ปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเก่ียวของกับคน  อาคาร
สถานท่ี อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก เปนตน 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในขอ 2 
3.1 ระดับความเสี่ยงอาจกําหนดเปนเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพท่ีสะทอนถึงความเสี่ยงระดับสูง กลาง ต่ํา ได 
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑการประเมินความเสี่ยงท้ังในดานของโอกาสและผลกระทบ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเสี่ยง ใหประเมินจากความถ่ีท่ีเคยเกิดเหตุการณเสี่ยงในอดีต  หรือ

ความนาจะเปนท่ีจะเกิดเหตุการณในอนาคต  โดยคาดการณจากขอมูลในอดีต  รวมถึงสภาพแวดลอมท่ีเก่ียวของกับ
การควบคุมปจจัยเสี่ยงในปจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเสี่ยง  ใหประเมินจากความรุนแรง  ถามีเหตุการณเสี่ยงดังกลาว
เกิดข้ึน โดยจะมีความรุนแรงมาก  ถากระทบตอความเชื่อม่ันตอคุณภาพการใหบริการของหนวยงาน  ฐานะการเงิน  
ขวัญกําลังใจและความปลอดภัยของบุคลากร เปนตน 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงและดําเนินการตามแผน 
4.1 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย  โดยตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการท่ี

จะสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในหนวยงาน และดําเนินการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึน
อยางเปนรูปธรรม 

4.2 สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง เพ่ือ
ลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีหนวยงานจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง  
การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  และรายงานตอคณะกรรมการประจํา หนวยงาน
เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

5.1 มีการรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําหนวยงานไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

แผนบริหารความเสี่ยงในรอบปถัดไปควรพิจารณาระดับความเสี่ยงท่ีเหลืออยูหลังการจัดการความเสี่ยง
และขอเสนอแนะจาก คณะกรรมการประจํา หนวยงาน รวมท้ังความเสี่ยงใหมจากนโยบาย  หรือสภาพแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปท้ังภายในหนวยงาน และจากหนวยงานกํากับ 
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ตัวอยาง 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 6 ขอ ดังนี้ 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงหรือผูรับผิดชอบงานบริหารความเสี่ยง

ของหนวยงาน  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดออกคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง วิทยาเขตบางเขน   

ท่ี 2780/2554 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2554 โดยมีคณะ สถาบัน สํานัก เปนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ผูอํานวยการกองเปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้มีอํานาจกํากับดูแลใหหนวยงานในวิทยาเขตบางเขน ดําเนินการ
บริหารความเสี่ยงตามนโยบายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (14-3.3-1-1) ซ่ึงสํานักงานประกันคุณภาพ ไดตระหนัก
ถึงความสําคัญของนโยบายการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงไดออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ โดยใหมีการดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงของ
หนวยงาน และประสานงานการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง ตามคําสั่งสํานักงานประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 11/2555 ลงวันท่ี 15 ตุลาคม 2555 คําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ โดยมี
การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ จํานวน 13 คน มีผูอํานวยการสํานักงาน
ประกันคุณภาพ เปนประธานคณะทํางาน หัวหนางานและบุคลากรสํานักงานฯ เปนคณะทํางาน และคําสั่ง
สํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 3/2556 (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 จํานวน  
1 คน (14-3.3-1-2) กําหนดใหมีหนาท่ีในการดําเนินการบริหารความเสี่ยงภายในสํานักงานประกันคุณภาพ 
 ใหสอดคลองกับนโยบาย และวิธีดําเนินการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ควบคุม ดูแล ติดตามความกาวหนา 
เสนอแนะแนวทางปรับปรุงแผนการการบริหารความเสี่ยง รวบรวมและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงของ
สํานักงานประกันคุณภาพตอมหาวิทยาลัย  

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงตามบริบทของหนวยงาน  
ตัวอยางเชน 

2.1 ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี) 
2.2 ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของหนวยงาน 
2.3 ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

  2.4 ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารงานการใหบริการ การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

2.5 ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของบุคลากร 
2.6 ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 
2.7 อ่ืนๆ ตามบริบทของหนวยงาน 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ รับนโยบายการบริหารความเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปงบประมาณ พ.ศ. 2556  (14-3.3-2-1)  และไดดําเนินงานวิเคราะหความเสี่ยง และ
ปจจัยเสี่ยงท่ีอาจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายของสํานักงานประกันคุณภาพ และดําเนินการตาม
กระบวนการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง เปนไปตามคูมือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   (14-3.3-2-2) พรอมท้ังไดมีการประชุมคณะกรรมการความเสี่ยงสํานักงานประกัน
คุณภาพ เพ่ือดําเนินการตามวิเคราะหความเสี่ยงดังกลาว ซ่ึงไดบูรณาการการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในไวดวยกัน (14-3.3-2-3) 
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3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน
ขอ 2   

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ ไดมีการประเมินโอกาสและผลกระทบ
ของความเสี่ยงท่ีเก่ียวของตามนโยบายท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท่ีอาจมีผลกระทบตอการบรรลุผลสําเร็จตาม
วัตถุประสงค ซ่ึงพบปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีตองจัดการ ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล โดยไดวิเคราะหความเสี่ยง
ระดับสูง กลาง ต่ํา เพ่ือนํามาลําดับความเสี่ยงท่ีมีความจําเปนจะตองแกไขกอนในลําดับแรก (14-3.3-3-1) 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน  
โดยในปงบประมาณ 2556  สํานักงานประกันคุณภาพ ไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงของ

สํานักงานฯ โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยงรวมกันตามแบบฟอรม R-ERM F2 ไดแก ดานการบริหารงานบุคคล พรอมรายงานผลใหมหาวิทยาลัยฯ
ทราบ (14-3.3-4-1) 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอที่ประชุมหนวยงาน เพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

ผูรับผิดชอบตามแผนบริหารความเสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ  ไดดําเนินการตามแผนฯ และ
ติดตามความคืบหนาเปนระยะ เพ่ือใหการดําเนินการตามแผนฯ ไดสัมฤทธิ์ผล และรายงานผลสงผูอํานวยการ
สํานักงานฯ เพ่ือรวบรวมและจัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง ระดับสํานักงานตอไป ตามแบบฟอรม  
KU-ERM F1-3 ซ่ึงประกอบดวย แบบ  KU-ERM F1 รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ 
(14-3.3-5-1) แบบ  KU-ERM F2 แผนบริหารความเสี่ยงของสํานักฯ (14-3.3-4-1) และรายงานผลการประเมิน
องคประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) และรายงานสงมหาวิทยาลัยฯ ทราบ (14-3.3-5-2)  โดยการ
ดําเนินการดังกลาว ซ่ึงไดนําแผนความเสี่ยงเขาท่ีประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ เพ่ือพิจารณาให
ขอเสนอแนะเพ่ือปรับแผนตอไป 

6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากที่ประชุมหนวยงานไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห
ความเสี่ยงในรอบปถัดไป  

สํานักประกันคุณภาพ ไดนํา แผนการบริหารความเสี่ยงรายงานตอท่ีประชุมบุคลากรสํานักงานประกัน
คุณภาพ ครั้งท่ี 3/2556 (14-3.3-6-1) และในท่ีประชุมฯ ไดใหขอเสนอแนะในดานการบริหารบริหารงานบุคคล   
ซ่ึงสํานักฯ ไดนํามาพิจารณาปรับแผน และดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของท่ีประชุมตอไป รวมท้ังสํานักงาน
ประกันคุณภาพ ไดจัดทําแผนและระบุความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเชนเพ่ือรายงาน
มหาวิทยาลัยตอไป (14-3.3-6-2) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-3.3-1-1 คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 2780/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง วิทยาเขตบางเขน สั่ง ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2554 
14-3.3-1-2 - คําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ มก. ท่ี 11/2555  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยงของสํานักงานประกันคุณภาพ สั่ง ณ วันท่ี 15 ตุลาคม 2555  
- คําสั่งสํานักประกันคุณภาพ มก. ท่ี 3/2556  เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ของสํานักงานประกันคุณภาพ แกไขเพ่ิมเติม สั่ง ณ วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2556 

14-3.3-2-1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2556 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-3.3-2-2 คูมือการบริหารความเสี่ยงท่ัวท้ังองคกร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
14-3.3-2-3 หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสํานักประกันคุณภาพ 
14-3.3-3-1 แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) 
14-3.3-4-1 แผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบฟอรม  R-ERM F2 
14-3.3-5-1 KU-ERM F1  รายงานผลการบริหารความเสี่ยงของสํานักประกันคุณภาพ 
14-3.3-5-2 รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (ปย.1) 
14-3.3-6-1 รายงานผลการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 3/2556 
14-3.3-6-2 แผนและระบุความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเชน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.4 ระบบการพัฒนาบุคลากร (สกอ.2.4) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ   

คําอธิบายตัวบงชี้  
คุณภาพของการศึกษาจะเกิดข้ึนถาหนวยงานมีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงม่ัน ตั้งใจปฏิบัติ

หนาท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความ
สนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน มีการพัฒนาบุคลากรตามสาขาวิชาชีพ และ
หาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป   

นิยามศัพท 
จรรยาบรรณบุคลากร  หมายถึง ประมวลความประพฤติท่ีบุคลากรพึงปฏิบัติ เพ่ือรักษา  สงเสริมเกียรติคุณ  

ชื่อเสียง และฐานะของบุคลากรตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกําหนด โดยอาจใชกรอบแนวทางตามประกาศ  ก.พ.อ. เรื่อง 
มาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีในสถาบันอุดมศึกษา  โดยตองยึดม่ันในหลักการ  6 ประการ คือ 1) ยึดม่ันและยืน
หยัดในสิ่งท่ีถูกตอง  2) ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ  3) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได  4) 
ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  5) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  6) ไมใชอํานาจครอบงําผิดทํานองคลอง
ธรรมตอนิสิต  และตองครอบคลุมจรรยาบรรณ 10  ประการ คือ 1) จรรยาบรรณตอตนเอง  2) จรรยาบรรณตอ
วิชาชีพ    3) จรรยาบรรณตอการปฏิบัติงาน  4) จรรยาบรรณตอหนวยงาน  5) จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  6) 
จรรยาบรรณตอผูใตบังคับบัญชา  7) จรรยาบรรณตอผูรวมงาน  8) จรรยาบรรณตอนิสิตและผูรับบริการ  9) 
จรรยาบรรณตอประชาชน และ 10) จรรยาบรรณตอสังคม 

บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําท้ังหมด ท่ีมีสัญญาจางกับหนวยงานท้ังปการศึกษา  
การใหอํานาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและในการปฏิบัติ

แกผูปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนผูมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับงาน เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี  และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ 
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ตัวอยางแนวทางปฏิบัต ิ
 

1.  มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
ขอมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุม

ขอมูลท่ีสําคัญ ดังตอไปนี้ 
1.1 ขอมูลอัตรากําลังของบุคลากรในปจจุบัน  รวมท้ังท่ีตองการในอนาคตอยางนอย  5 ปขางหนา เพ่ือใช

ในการวางแผนความตองการดานบุคลากรของหนวยงาน  กําหนดอัตรากําลังท่ีตองการเพ่ือการปฏิบัติงานตามแผน
ยุทธศาสตร และการพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจางงานและวิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ   
มีทัศนคติท่ีดีใหเขามาสูกระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาท้ังจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

1.2 ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร เพ่ือใหไดรับการ
ฝกอบรมตามเกณฑท่ีหนวยงานกําหนด และสามารถนําความรูท่ีไดรับมาพัฒนางานของตนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
ซ่ึงผูบริหารหนวยงานสามารถประเมินความตองการนี้ได  ขอมูลเก่ียวกับความสามารถ  (competencies) ท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติงาน ในระดับตางๆ เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และฝกอบรมใหผูปฏิบัติงานมีความเขาใจในวิธีการทํางาน  
เกิดกระบวนการเรียนรูเก่ียวกับแนวคิด  กฎเกณฑ  มีทัศนคติและทักษะท่ีดี  เพ่ือเพ่ิมผลการปฏิบัติงานของ
ผูปฏิบัติงาน รวมท้ังขอมูลเก่ียวกับการสอนงาน  การหมุนเวียนใหไปทํางานในดานอ่ืนๆ  การเขาศึกษาในโครงการท่ี
มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

1.3 ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสายงานใน
รอบปท่ีผานมา  เพ่ือใชในการมอบหมายงานหรือมีขอตกลงในการทํางาน  และใชเพ่ือการปรับปรุงแกไข  ชมเชย ให
รางวัล ตลอดจนปรับปรุงคาตอบแทนและสวัสดิการท่ีเหมาะสมและเปนธรรม รวมท้ังการสรรหาคนเกง  คนดีเขามา
ปฏิบัติงานในหนวยงาน 

1.4 ขอมูลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางท่ีควรมีการวางแผน  เพ่ือ
การปรับปรุงแกไขแผนพัฒนาทรัพยากรใหสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูปฏิบัติงาน  และของ
หนวยงาน 

 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 
2.1 มีการสรรหา  คัดเลือกบุคลากรอยางเปนระบบ  โปรงใส และกําหนดแนวปฏิบัติไวเปนลายลักษณ

อักษร เพ่ือใหไดบุคลากรไดทราบ ภายใตเวลาท่ีกําหนด และเปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีมหาวิทยาลัยวางแผนไว 
2.2 มีการวิเคราะหงาน  (job analysis) โดยกําหนดใหมีคําอธิบายลักษณะงาน  (job description)  

การระบุคุณสมบัติเฉพาะตําแหนง  (job specification) รวมท้ังความสามารถ  (competencies ) ท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใชในการปฐมนิเทศ และการฝกอบรมวิธีการทํางานและทักษะท่ีจําเปนใหผูปฏิบัติงานเขาใจในงาน 

2.3 มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ท่ีมีรูปแบบชัดเจน  มีการกําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนงงาน  (career path) ของบุคลากรทุกกลุม  วิเคราะหปริมาณการเขา  – ออกของบุคลากรแตละกลุม  และ
พิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแกไขและติดตามผล 

2.4 มีการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนและเสนทางเดินของตําแหนงงานท่ีกําหนด  รวมท้ังติดตาม
ตรวจสอบเปนรายบุคคล เพ่ือการสงเสริมสนับสนุนอยางตอเนื่อง 

 

3.  มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3.1 สรางบรรยากาศของสถานท่ีทํางานใหนาอยู  ตั้งแตสภาพแวดลอม  บรรยากาศการทํางาน  การจัด
สวัสดิการ  การเอาใจใสดูแลบุคลากรทุกคนอยางเสมอภาคทัดเทียมกัน  การสรางบรรยากาศของความสุขในการ
ทํางาน 
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3.2 มีระบบสงเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของบุคลากร  เชน มีการติดตามขอมูลแหลงใหรางวัล
ตางๆ เพ่ือประชาสัมพันธใหบุคลากรทราบโดยเร็ว  มีการกระตุนและชวยเหลือผูท่ีมีศักยภาพเพ่ือขอรับรางวัลในดาน
ตาง  ๆเชน ชวยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการขอรับรางวัล หรืองานธุรการอ่ืน  ๆ

3.3 มีการยกยองใหเกียรติผูไดรับรางวัลโดยวิธีการตาง ๆเชน ประชาสัมพันธผลงานท่ีไดรับรางวัลท้ังภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพ่ือเปนเกียรติ พิจารณาความดีความชอบเปนกรณีพิเศษ 

3.4 มีระบบพ่ีเลี้ยง  โดยจัดใหผูท่ีมีประสบการณเคยไดรับรางวัลใหคําแนะนําชวยเหลือและสนับสนุน
บุคลากรรุนใหมในการขอรับรางวัลตางๆ 

3.5 มีกิจกรรมท่ีกอใหเกิดการพัฒนารวมกันเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น
และรวมมือในการทํางาน  มีชองทางการสื่อสารหลายชองทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  รวมท้ัง
ระหวางผูใตบังคับบัญชาดวยกัน เพ่ือทําใหเกิดความรูสึกท่ีดีและพัฒนางานรวมกัน 

3.6 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร  ท้ังในเชิงปองกันและสงเสริม  มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ  
สงเสริมการออกกําลังกายในรูปแบบตางๆ  เชน สนับสนุนดานสถานท่ีออกกําลังกาย สนับสนุนผูเชี่ยวชาญในการ
แนะนําดานการดูแลสุขภาพ 

 

4.  มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 
ทุกหลักสูตรการฝกอบรม  หรือทุกโครงการท่ีมีวัตถุประสงคในการเพ่ิมความรูและทักษะการปฏิบัติงาน  

ควรกําหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม  หรือการพัฒนาเพ่ือใหเกิดความม่ันใจวา
บุคลากรสามารถนําความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง  โดยอาจใช
กลไกการติดตามผลการนําความรูและทักษะไปใชภายหลังการอบรมหรือพัฒนา  6-9 เดือน หรือใชกลไกการจัดการ
ความรูเปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เปนตน 

 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ 
5.1 หนวยงานจัดใหมีการใหความรูดานจรรยาบรรณ  และกิจกรรมสงเสริมการปลูกฝงจรรยาบรรณแก

บุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 
5.2 ผูรับผิดชอบในการใหความรูดานจรรยาบรรณ  ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเอง

ของบุคลากรอยางตอเนื่อง 
 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
หนวยงานจัดใหมีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในแผน  รวมท้ัง

ผลสัมฤทธิ์ของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  (KPI) หรือเปาหมายของ
แผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร โดยท่ีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานและคาเปาหมายนั้นควรมีความเชื่อมโยงกับ 
กลยุทธของหนวยงาน  และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใน
รอบปถัดไป 

 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7.1 นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนการ

บริหารและการพัฒนาบุคลากร 
7.2 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
7.3 มีการสํารวจความตองการ  และความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเขารวมกิจกรรมตางๆ  ท่ีมีวัตถุประสงค

เพ่ือการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเปนขอมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะตอไป 
 

 



 

คูมือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  (แกไข เพ่ิมเติม เมษายน 2557) 

 
67 

ตัวอยาง 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 7 ขอ ดังนี้ 
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

โดยมีการวิเคราะหอัตรากําลัง (14-3.4-1-1) สถิติการเขาออกของบุคลากร (14-3.4-1-2) แผนการ
พัฒนาบุคลากร 4 ป ของสํานักประกันคุณภาพ (14-3.4-1-3)  โดยไดใหโอกาสแตละฝายวิเคราะหและจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคล สามารถพัฒนาบุคลากรไดตรงกับความรับผิดชอบและความตองการของแตละ
บุคคล โดยแบงออกเปน 4 ดานไดแก 1) ทักษะในการปฏิบัติงาน 2) ทักษะในการประกันคุณภาพ 3) ทักษะทาง
คอมพิวเตอร 4) ความรูท่ีสนใจ รวมท้ังนําระบบการประเมินสมรรถนะมาใช  ในการดําเนินการตามแผนการพัฒนา
บุคลากร (14-3.4-1-4) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามแผนที่กําหนด  
ในปการศึกษา 2555 ไดมีการสรรหาบุคลากรในตําแหนงท่ีวางและดําเนินการสอบ (14-3.4-2-1) โดยมี

การวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกคนใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานท้ัง 4 ดาน 
โดยเฉพาะเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยสงหัวหนางาน และบุคลากรเขาอบรมภาษาอังกฤษ  และ
สงเสริมใหบุคลากรไดรับการฝกอบรม การเขารวมประชุมสัมมนา ในโอกาสตางๆ (14-3.4-2-2) รวมท้ังมีการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในสํานักงานประกันคุณภาพ ไดแก เรื่องการแลกเปลี่ยนประสบการณของเลขานุการ
คณะกรรมการประเมินฯ  (14-3.4-2-3) 

3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางขวัญและกําลังใจใหบุคลากรสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  

โดยงานธุรการไดดําเนินการจัดหาอุปกรณสํานักงานประเภทวัสดุ ครุภัณฑฯลฯ (14-3.4-3-1) เพ่ืออํานวย
ความสะดวกตอการปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ ดําเนินการจัดหาตนไมมาประดับตามจุดตางๆ ภายในสํานักฯ เพ่ือเปน
การสรางบรรยากาศท่ีดี (14-3.4-3-2) มีการดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ใหบุคลากรภายในสํานักฯ  เชน 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ การประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพบุคลากร การตรวจสุขภาพประจําป ในดานสรางขวัญและ
กําลังใจใหบุคลากรสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ในปงบประมาณ 2555 ไดดําเนินการจัดหาคอมพิวเตอร
เครื่องใหมทดแทนเครื่องท่ีใชงานมานาน (14-3.4-3-3)  

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะที่ไดจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงานที่
เกี่ยวของ  

งานธุรการมีการติดตามบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาตนเอง กระตุนการนําความรูและทักษะมาใชในการ
ปฏิบัติงาน จากแบบติดตามการนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปใชประโยชน ปการศึกษา 2555 จากบุคลากร
สํานักงานประกันคุณภาพท้ังหมดจํานวน 13 คน  โดยใหมีการประเมินตนเองหลังการเขารวมอบรม 3 – 5 เดือน 
จากนั้นใหประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูบังคับบัญชาระดับตน เพ่ือเปนขอมูลใหผูบริหารวิเคราะหปรับปรุงระบบ
การพัฒนาบุคลากรตอไป (14-3.4-4-1) 

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากร และดูแลควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติ  
โดยผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ไดอธิบายและชี้แจงประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

เรื่อง ขอบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2553  
ในการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ  ครั้งท่ี 3/2556 เม่ือวันท่ี  5 มีนาคม 2556  เพ่ือรณรงค เผยแพร 
ใหเปนการรักษาและสงเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียงและฐานะของบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และเพ่ือเปน
การควบคุมใหบุคลากรถือปฏิบัติตอไป (14-3.4-5-1)  และมีการจัดโครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง  “หลักธรรมและ
จรรยาบรรณ กับการปฏิบัติงานดวยความรักองคกร” เม่ือวันท่ี  1 เมษายน 2556  เวลา ณ หองประชุม 1 สํานัก
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ประกันคุณภาพ  เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจใหแกบุคลากรในเรื่องเก่ียวกับหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาและจรรยาบรรณบุคลากรตอการปฏิบัติงานภายในองคกร  และเพ่ือใหยึดถือเปนแนวปฏิบัติตน
ภายในองคกรตอไป (14-3.4-5-2) 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
สํานักงานประกันคุณภาพไดกําหนดแผนปฏิบัติงาน ประจําปงบประมาณ 2555  ซ่ึงมี จํานวนท้ังสิ้น 5 

กิจกรรม ไดแก 1) การเขารวมประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม 2)การศึกษาดูงาน 3)กิจกรรมสัมมาทิฐิบุคลากรสํานักงาน
ประกันคุณภาพ 4) การจัดการความรูของบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ และ 5) กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมซ่ึงสามารถดําเนินการไดครบตามตัวชี้วัดและเปาหมาย 5 กิจกรรม (14-3.4-6-1) 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
สํานักงานประกันคุณภาพไดมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารงานและ

แผนพัฒนาบุคลากรไปปรับปรุงแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรโดยมีการจัดทําแผนการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่องในปงบประมาณถัดไป (14-3.4-7-1) 

รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-3.4-1-1 แผนวิเคราะหอัตรากําลัง 
14-3.4-1-2 สถิติการเขา – ออก ของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพในรอบปการศึกษา 2555 
14-3.4-1-3 แผนพัฒนาบุคลากร 4 ป ของสํานักงานประกันคุณภาพ 
14-3.4-1-4 ระบบการประเมินสมรรถนะบุคลากรของสํานักงานประกันคุณภาพ 
14-3.4-2-1 ประกาศสํานักงานประกันคุณภาพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพ่ือสอบคัดเลือกเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัยเงินรายได 
14-3.4-2-2 สรุปการเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพในรอบป

การศึกษา 2555 
14-3.4-2-3 โครงการจัดการความรู 
14-3.4-3-1 รายงานการจัดซ้ือวัสดุ และครุภัณฑ 
14-3.4-3-2 ภาพถายทัศนียภาพภายในสํานักประกันคุณภาพ 
14-3.4-3-3 - สมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- การประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุบุคลากร 
- การตรวจสุขภาพประจําปของบุคลากร 
- จัดหาคอมพิวเตอรเครื่องใหมทดแทนเครื่องท่ีใชงานมานาน 

14-3.4-4-1 สรุปแบบติดตามการนําความรูจากการอบรมมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน 
14-3.4-5-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 3/2556 
14-3.4-5-2 สรุปโครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง “หลักธรรมและจรรยาบรรณกับการปฏิบัติงานดวยความรัก

องคกร” 
14-3.4-6-1 -ตารางสรุปการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

-แผนและผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ 2555 ของสํานักงานประกันคุณภาพ  
-แผนงานสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 

14-3.4-7-1 แผนงานสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 
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ตัวบงชี้ที่ 3.5 
 

รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพที่สอดคลองกับการปฏิบัติงาน
ทั้งในประเทศหรือตางประเทศ (มก.) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้   ปจจัยนําเขา  

คําอธิบายตัวบงชี้ 
มุงประเมินการใหโอกาสในการเรียนรูเพ่ิมเติมแกบุคลากร ใหมีโอกาสไดรับการพัฒนาท่ีเปนธรรม และเปน

การประเมินระบบการบริหารงานท่ีเปนธรรมของผูบริหารในการเปดโอกาสใหบุคลากร (นอกเหนือจากบุคลากรสาย
วิชาการ) ไดมีโอกาสในการพัฒนาตนเองดวยการเขารวมการฝกอบรม/ประชุม/สัมมนาและการดูงานท้ังภายในและ
ภายนอกหนวยงาน/มหาวิทยาลัย/ประเทศ อยางเทาเทียมกัน ท้ังท่ีมีคาใชจายและไมมีคาใชจาย 

นิยามศัพท 
บุคลากร หมายถึง บุคลากรประจําท้ังหมด ท่ีมีสัญญาจางกับหนวยงานท้ังปการศึกษา  
บุคลากรที่ไดรับการพัฒนา หมายถึง บุคลากรประจําท่ีหนวยงานสนับสนุน หรืออนุญาต หรือใหไปศึกษาตอ 

ไปฝกอบรม สัมมนา หรือดูงาน เปนตน ท้ังนี้ จะ ไมนับซ้ํา แมวาบุคลากรคนนั้นจะไดรับการพัฒนาหลายครั้งในป
การศึกษานั้นก็ตาม 

รอบระยะเวลา รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... - 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑการประเมิน 
รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

ขอมูลที่ตองการ 
1. จํานวนบุคลากรในปการศึกษานั้น ทั้งที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอ 
2. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาท้ังในประเทศหรือตางประเทศ  

ในปการศึกษานั้น  

วิธีการคํานวณ  

1. คํานวณรอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพฯ 

                             จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ 
                              จํานวนบุคลากร (รวมลาศึกษาตอ) 

 
2. แปลงรอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได    =
  

 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ 
X 5 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

×100 
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ตัวอยาง 

ผลการดําเนินงาน 
 สํานักงานประกันคุณภาพ มีการสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพใหกับ
บุคลากร โดยสนับสนุนใหบุคลากรไปศึกษาดูงาน ฝกอบรม สัมมนา และประชุมตามความจําเปน และสอดคลองกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เสริมสรางความรูความเขาใจในงานแตละดานและสรางโอกาสใน
การเรียนรูเพ่ือเปนประสบการณในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของบุคลากร 

1. จํานวนบุคลากรท้ังหมด ท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 13 คน 
2. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาท้ังในหรือตางประเทศ 13 คน 

ดังนั้น รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ 
 =    จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา ฯ       X 100 
       จํานวนบุคลากรท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) 
 =  13 x 100           =  100 
     13 
 
เกณฑการประเมิน 

รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาความรู ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 
คะแนนท่ีได         =    รอยละของจํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา ฯ x 5                   
          รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาฯ ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  

 คะแนนท่ีได  = 100 x 

                             5 
        80 
     =  5.00 คะแนน 

 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-3.5-1 ตารางการสรุปการประชุม/อบรม/สัมมนา ดูงานของบุคลากรสํานักประกันคุณภาพ  
14-3.5-2 จํานวนบุคลากรและอัตรากําลังของสํานักประกันคุณภาพ 
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องคประกอบที่ 4 
การเงินและงบประมาณ 

 
 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ (สกอ.8.1) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ  จะตองมีแผนกลยุทธทางดาน

การเงินซ่ึงเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ  ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของ หนวยงาน ใหสามารถ
ดําเนินการได มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน  ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ  ท่ี
หนวยงาน ไดรับ  มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบ 
ทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใช
จายในทุกภารกิจ โครงการ กิจกรรมเพ่ือใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความม่ันคงของหนวยงานได 

นิยามศัพท 

แผนกลยุทธทางการเงิน เปนแผนระยะยาวท่ีระบุท่ีมาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของหนวยงานท่ี
สามารถผลักดันแผนกลยุทธของหนวยงานใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกล
ยุทธของหนวยงาน หนวยงานควรประเมินความตองการทรัพยากรท่ีตองจัดหาสําหรับการดําเนินงานตาม 
กลยุทธแตละกลยุทธ และประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช  
ซ่ึงจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีหนวยงานใชในการดําเนินการให 
กลยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงท่ีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถจัดหาไดจาก
แหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสม
ของหนวยงาน เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือหนวยงานจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืนๆ 
อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย โดย
ท่ีระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของหนวยงาน 

รอบระยะเวลา     รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25... – 30 ก.ย. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน  
1. มีแผนกลยุทธ/แผนการใชจายเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน (4 กอง 2 ศูนย)  หรือแผนกล

ยุทธทางการเงินของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี 4 กอง 2 ศูนย ใชอางอิงได 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได (แผนกลยุทธทางการเงินของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ที่ 4 กอง 2 ศูนย 
ใชอางอิงได) 

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา หนวยงาน  และ
บุคลากร 
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4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  และรายงานตอคณะกรรมการประจํา หนวยงาน อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  และรายงานตอผูบริหารหนวยงาน/ท่ีประชุมหนวยงาน  
อยางนอยปละ 2 ครั้ง (4 กอง 2 ศูนย) 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
ม่ันคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการบริหารงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง (4 กอง 2 ศูนย) 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายใน และภายนอก  ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
6. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบ ทําหนาท่ีตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (4 กอง 2 ศูนย) 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
7. ผูบริหาร หนวยงาน มีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (4 กอง 2 ศูนย) 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  
6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัต ิ

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน 
1.1 แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินท่ีตองใชในการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
1.2 หนวยงานควรตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินงาน

ตามแผนกลยุทธของหนวยงาน  และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรท่ีตองใชซ่ึงจะเปนงบประมาณในการ
ดําเนินการตามแผน  และกําหนดแหลงท่ีมาของงบประมาณดังกลาว ซ่ึงอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน  เงินรายได
หนวยงาน เงินบริจาค หรือหนวยงานจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตางๆ กอนท่ีจะนําขอมูลเหลานั้นมา
จัดทํางบประมาณประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ 

 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหลงเงินทุนท่ีเหมาะสมกับลักษณะของคาใชจายหรือเงินทุน และเพียงพอ
สําหรับการบริหารภารกิจของหนวยงานในทุกดานใหเปนไปตามเปาหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท่ีกําหนดลวงหนาและไดรับการยอมรับโดยท่ัวไป
ของประชาคม  ในกรณีท่ีมีหลักเกณฑในการจัดสรรทรัพยากรอยูแลวควรไดมีการทบทวนความเหมาะสมของ
หลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน 
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2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอยางเพียงพอ  สําหรับการบริหารภารกิจของหนวยงานในทุก
ดานใหเปนไปตามเปาหมาย  และมีแผนใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ  เพ่ือจะทําใหรายไดรายจาย  เปนไปอยาง
เหมาะสม 

 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนา หนวยงาน  และ
บุคลากร 

หนวยงานอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปท่ีแตกตางกันได แตอยางไรก็ตาม
หลังจากไดมีการจัดทํางบประมาณประจําปเสร็จแลวกอนท่ีจะนํางบประมาณประจําปเสนอกรรมการประจํา
หนวยงาน ควรไดมีการวิเคราะหการใชไปของเงินตามงบประมาณในดานตางๆ ดังนี้ 

- งบประมาณประจําปสอดคลองกับแผนปฏิบัติการประจําปท่ีกําหนดไวในแตละปมากนอยเพียงใด 
- เม่ือวิเคราะหตามภารกิจของหนวยงานแลว  งบประมาณประจําปในแตละภารกิจมีความเพียงพอมาก

นอยเพียงใด 
- เม่ือวิเคราะหตามแผนการพัฒนาหนวยงานแลว งบประมาณประจําปสําหรับการพัฒนาบุคลากรมีความ

เหมาะสมตามนโยบายมากนอยเพียงใด 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอคณะกรรมการประจําหนวยงาน อยาง
นอยปละ 2 ครั้ง 

มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีอยางนอยประกอบไปดวยงบรายรับ  คาใชจาย และงบดุล อยางเปน
ระบบ อยางนอยทุก  6 เดือน ปละ 2 ครั้ง เพ่ือจะไดรูถึงสถานะของเงินรายได  หักคาใชจายแลวหนวยงานมี
งบประมาณเหลือเพียงพอท่ีจะใชในกิจกรรมของหนวยงานในชวงถัดไป  มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร
ของหนวยงาน และคณะกรรมการประจําหนวยงาน 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความ
มั่นคงของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

5.1 จัดทํารายงานการใชเงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผูบริหาร  เปนรายงานท่ีแจงให
ผูบริหารไดทราบวา  ไดใชเงินตามแผนหรือไมและไดใชเงินกับกิจกรรมใด  มีผลลัพธจากการทํางานอยางไรบาง   
มีงบประมาณเหลือจายในแตละแผนเทาไร 

5.2 มีการจัดทําคาใชจายตอกิจกรรม 
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของหนวยงาน 
5.4 มีการวิเคราะหเพ่ือพยากรณรายรับและรายจายในอนาคต 

 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

6.1 หนวยงานท่ีมีสํานักงานตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบภายนอกอยูแลวนั้น หากสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินไมไดเขาตรวจสอบเปนประจําทุกป ควรจัดใหมีผูตรวจสอบภายนอกเขาตรวจสอบตามระเบียบท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด 

6.2 มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของหนวยงาน (Audit committee) อยางเปนทางการ 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงิน
ไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

7.1 ผูบริหารสามารถใชระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจชวยในการติดตามการใชเงิน จัดทํา
รายงานตางๆ ท่ีเปนสิ่งจําเปนท่ีผูบริหารจะตองทราบ และนําขอมูลมาวิเคราะหสถานะทางการเงินของหนวยงาน 

7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผูบริหาร/กรรมการประจําหนวยงานตามแผนท่ีกําหนด 
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ตัวอยาง 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 7 ขอ ดังนี้ 
1. มีแผนกลยุทธ/แผนการใชจายเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของหนวยงาน  

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน (14-4 .1-1-1) ท่ีสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป รวมท้ังมีการวิเคราะหคาใชจายจากฐานการใชจายจริงของงบประมาณปท่ี
ผานมา ประมาณการคาใชจายลวงหนาไว 5 ป เพ่ือจัดทําแผนคําของบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายได 
โดยยึดหลักการใชทรัพยากรอยางประหยัด และกอใหเกิดประโยชนสูงสุด และใหสอดคลองกับภารกิจของ
สํานักงานฯ ท้ัง 4 ดาน (14-4.1-1-2) 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงินอยางมี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการจัดทําแผนท่ียุทธศาสตร และแผนการดําเนินงานของสํานักประกัน
คุณภาพ เพ่ือจัดสรร และวางแผนการใชเงินของโครงการและกิจกรรมตางๆ ใหการดําเนินงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตามวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีกําหนด รวมท้ังดําเนินการจัดหางบประมาณให
เพียงพอสําหรับการบริหารงานภายในสํานักงานประกันคุณภาพ โดยของบประมาณเพ่ิมเติมจากงบกลาง
มหาวิทยาลัย หมวดงบอุดหนุนท่ัวไป  เพ่ือใชดําเนินงานในบางโครงการท่ีมีคาใชจายสูง เชน โครงการสัมมนา
เครือขายผูนํานิสิต เรื่อง “การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 
2555” (14-4.1-2-1) และสําหรับบางโครงการสํานักงานประกันคุณภาพ ก็แสวงหายรายไดเพ่ือใหใชการ
บริหารงานภายในดวยเชนกัน โดยเรียกเก็บคาลงทะเบียน เชน โครงการจัดการความรู “การบริหารจัดการงานวิจัย
และบริการวิชาการ”  (14-4.1-2-2) โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (14-4.1-2-3) 
ซ่ึงมีคาใชจายคอนขางสูง จึงมีการเรียกเก็บคาใชจายจากผูเขารวมโครงการ เพ่ือลดรายจายของสํานักประกัน
คุณภาพดวย 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจและการพัฒนาหนวยงาน  และ
บุคลากร  

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการวิเคราะหคาใชจายจริงในรอบปท่ีผานมา มีงบประมาณประจําปท่ี
สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละภารกิจ (14-4.1-3-1)  โดยมีการจัดโครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง การจัดทํา
แผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการประเมินคุณภาพ (สปค.01) และการจัดทําแผนดําเนินงาน
ของสํานักประกันคุณภาพ  (14-4.1-3-2)  และการจัดโครงการสัมมาทิฐิ เรื่อง การจัดทําแผนดําเนินงาน และสาน
สัมพันธสํานักประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555  (14-4 .1-3-3) จัดรวมกันระหวางผูบริหาร 
คณะกรรมการประจําสํานักฯ และบุคลากร การจัดโครงการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันจัดทําแผน วิเคราะห
แผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับภารกิจของสํานักงานฯ  รวมท้ังวิเคราะหงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากรให
เหมาะสมกับภารกิจของสํานักงานฯ ดวย  

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอผูบริหารหนวยงาน/ที่ประชุมหนวยงาน/
ที่ประชุมหนวยงาน อยางนอยปละ 2 ครั้ง   

งานธุรการ มีการรายงานผลการใชเงินเปนประจําทุกเดือนใหผูบริหารและบุคลากรสํานักงานฯ ในการ
ประชุมบุคลากรสํานักฯ ทราบ (14-4.1-4-1) และมีการมอบหมายใหรายงานผลการใชเงินเขาท่ีประชุมบุคลากร
สํานักประกันคุณภาพ เพ่ือใหทราบถึงสถานะของการใชเงินในปจจุบันและอนาคต พรอมท้ังติดตามผลการใชเงินให
เปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด (14-4.1-4-2) 
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5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการบริหารงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง  
สํานักงานประกันคุณภาพ มีการวิเคราะหขอมูลการใชจายเงินยอนหลัง 5 ป และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความม่ันคงของหนวยงานเปนประจําทุกเดือน พรอมท้ังรายงานใหผูบริหารทราบ เพ่ือใชในการปรับ
แผนการใชเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยสํานักงานฯ ไดจัดโครงการการจัดการความรู และโครงการอบรมผู
ประเมินคุณภาพภายในข้ึน โดยมีการเก็บคาใชจายเพ่ือเปนการลดรายจายในการจัดกิจกรรมดังกลาว มิใหกระทบ
กับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร และเพ่ือใหเพียงพอตอการใชงบประมาณในปนั้น (14-4.1-5-1) 

6. มีคณะกรรมการ/คณะทํางาน/ผูรับผิดชอบทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการใชจายเงิน ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงิน
รายได เพ่ือใหความถูกตอง และตรงตามหลักเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด (14-4.1-6-1) และมีการติดตาม
ตรวจสอบการใชเงินของสํานักงานประกันคุณภาพ โดยกรรมการตรวจสอบเงินคงเหลือประจําวัน  (14-4.1-6-2)  
และรายงานเงินคงเหลือเปนประจําทุกเดือน (14-4.1-6-3) ตอกองคลัง เพ่ือสรุปเสนอมหาวิทยาลัย 

7. ผูบริหารหนวยงานมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทาง
การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ  

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการรายงานผลการดําเนินงานการใชเงิน ใหผูบริหารสํานักงานฯ เปน
ประจําทุกเดือน โดยผานท่ีประชุมบุคลากรสํานักฯ ทําใหบุคลากรมีสวนรวมรับทราบผลการใชเงินใหเปนไปตาม
แผน พรอมท้ังเรงรัดใหดําเนินการใชเงินใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด (14-4.1-7-1 และ 14-4 .1-4-2) และไดมี 
การรายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได 4 ไตรมาส เพ่ือเสนอตอท่ีประชุมคณบดี และ 
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการบริหาร
งบประมาณมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพ่ือเปนขอมูลในการของบประมาณในรอบปตอไป (14-4.1-7-2)  
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-4.1-1-1 แผนกลยุทธทางการเงิน และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป  
14-4.1-1-2 เอกสารคําของบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
14-4.1-2-1 โครงการสัมมนาเครือขายผูนํานิสิต เร่ือง “การพัฒนาและสงเสริมคุณภาพกิจกรรมนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ประจําป 2555” 
14-4.1-2-2 โครงการจัดการความรู “การบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ”   
14-4.1-2-3 โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 
14-4.1-3-1 แผนปฏิบัติการของสํานักประกันคุณภาพ 
14-4.1-3-2 โครงการสัมมาทิฐิ เร่ือง การจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงตามขอเสนอแนะจากรายงานผลการ

ประเมินคุณภาพ (สปค.01) และการจัดทําแผนดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพ 
14-4.1-3-3 โครงการสัมมาทิฐิ เร่ือง การจัดทําแผนดําเนินงาน และสานสัมพันธสํานักประกันคุณภาพ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
14-4.1-4-1 รายงานความกาวหนา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
14-4.1-4-2 รายงานการประชุมบุคลากรของสํานักงานประกันคุณภาพ 
14-4.1-5-1 บันทึกการปรับแผนงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ พ.ศ.2555 
14-4.1-6-1 ระเบียบของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วาดวยเงินรายได  
14-4.1-6-2 รายงานเงินคงเหลือประจําวัน 
14-4.1-6-3 รายงานแจงยอดเงินคงเหลือ ประจําสิ้นงวดเดือน ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 
14-4.1-7-1 รายงานการประชุมของสํานักประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 
14-4.1-7-2 รายงานผลการดําเนินงานงบประมาณเงินรายได 4 ไตรมาส ปงบประมาณ พ.ศ.2555 
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องคประกอบที่ 5 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.9.1) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงหนวยงานตองสรางระบบและกลไกในการ
ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหนวยงานใหเปนไปตามนโยบาย  เปาประสงค  และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด โดยมหาวิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด  ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  มีการ
วัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมท้ังการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ี
เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนวัตกรรมท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการ
อยางตอเนื่อง  โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพของ
งานตามภารกิจ ท้ังนี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหม่ันใจไดวาหนวยงานสามารถสรางผลผลิตตามภารกิจท่ี
มีคุณภาพ 

นิยามศัพท 
ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมา

ตามท่ีตองการ  ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ  องคประกอบของระบบ  ประกอบดวย  ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิตและ
ขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได  โดยมีการจัดสรรทรัพยากร  มีการจัด
องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

รายงานการประเมินคุณภาพ  หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง ( SAR) ท่ีรวมผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหนวยงาน จากกรรมการประเมินฯ เรียบรอยแลวไวดวย 

ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุมคนตางๆ ท่ีไดรับผลกระทบ หรืออาจไดรับผลกระทบจาก
การดําเนินการและความสําเร็จของหนวยงาน  ตัวอยางของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีสําคัญ  เชน นิสิต ผูปกครอง  
สมาคมผูปกครอง  ผูปฏิบัติงาน  คูความรวมมือท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ คณะกรรมการกํากับดูแล
หนวยงานในดานตางๆ ศิษยเกา นายจาง สถาบันการศึกษาอ่ืนๆ  องคการท่ีทําหนาท่ี กํากับดูแลกฎ ระเบียบ องคการ
ท่ีใหเงินสนับสนุน ผูเสียภาษี ผูกําหนดนโยบาย ผูสงมอบ ตลอดจนชุมชนในทองถ่ิน และชุมชนวิชาการ หรือวิชาชีพ 

แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหองคการประสบความสําเร็จ  หรือสูความ
เปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ  มีหลักฐานของความสําเร็จปรากฏชัดเจน  โดยมี
การสรุปวิธีปฏิบัติ  หรือข้ันตอนการปฏิบัติ  ตลอดจนความรูและประสบการณ  บันทึกเปนเอกสาร  เผยแพรให
หนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชนได 
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ตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้เพ่ิมเติมนอกเหนือจากตัวบงชี้ท่ีกําหนดไว และแสดงความ
เปนตัวตนของหนวยงาน มุงไปสูความเปนเลิศขององคกร โดยการกําหนดตัวบงชี้อัตลักษณจะตองมีการดําเนินการ
อยางเปนระบบ มีแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน 

รอบระยะเวลา     รอบปการศึกษา (1 มิ.ย. 25... – 31 พ.ค. 25...) 

เกณฑมาตรฐาน  
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและพัฒนาการของ

หนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (ใชการกําหนดนโยบายของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน) 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน  ประกอบดวย  1) การควบคุม ติดตามการ

ดําเนินงาน  และประเมินคุณภาพ  2) การจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพ  เสนอตอ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ  3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน  และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน  และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธไมนอยกวารอยละ 80 (4 กอง 2 ศูนย) 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบท้ัง 6 องคประกอบคุณภาพ 
7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 
8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 
9. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพท่ี หนวยงานพัฒนาข้ึน และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืน

สามารถนําไปใชประโยชน 

หมายเหตุ  “สถาบัน สํานัก  ตองมีตัวบงชี้เพ่ิมเติมอยางนอย 1 ตัวบงชี้ โดยกําหนดใหเปนตัวบงชี้ท่ี 5.2 ซ่ึงเปนตัว
บงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ไวเปน
หลักฐานประกอบการประเมินตามเกณฑมาตรฐานขอ 3 ของตัวบงชี้ท่ี 5.1 ท้ังนี้ ตัวบงชี้ที่ 5.2 
ไมตองนําคะแนนไปรวมกับการประเมินคุณภาพภายใน” 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 หรือ 3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5  
หรือ 6 ขอ 

มีการดําเนินการ  
7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ  
9 ขอ 

 
ตัวอยางแนวทางปฏิบัต ิ

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและพัฒนาการของ
หนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

1.1 หนวยงานควรใชระบบประกันคุณภาพท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ี
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของหนวยงาน ท้ังนี้ อาจบูรณาการ ระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายท้ังใน
ระดับชาติ หรือนานาชาติ 
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1.2 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการท่ีดําเนินการเปน
ประจํา โดยเริ่มจากการวางแผน  การดําเนินการตามแผน  การตรวจสอบ  ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพ่ือให
การดําเนินภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

1.3 มีการกําหนดผูรับผิดชอบและประสานงานดานการประกันคุณภาพเพ่ือผลักดันใหมีการประกัน
คุณภาพเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับหนวยงาน หนวยงานยอย จนถึงระดับผูปฏิบัติแตละบุคคล 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน  ตองใหความสําคัญและกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพท่ีชัดเจน โดยเกิดจากการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน 

2.2 มีหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพรอมท้ังกําหนดมาตรฐาน  
ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสม 

2.3 มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล  ระดับหนวยงานยอย ระดับหนวยงาน  ถึงระดับ
มหาวิทยาลัย เพ่ือใหไดคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานกําหนด 

2.4 มีคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงานใหสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  
3.1 หนวยงานอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวบงชี้ท่ีใชเปนกรอบในการดําเนินงานของหนวยงาน

เพ่ิมเติมตามอัตลักษณของตนเอง  แตท้ังนี้ตองไมขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจนมาตรฐาน  และกฎเกณฑ
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

3.2 ตัวบงชี้ท่ีเพ่ิมเติมข้ึนตามอัตลักษณของหนวยงาน ควรชี้วัดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคครบถวนท้ัง
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ 

3.3 เกณฑหรือแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีใชกํากับแตละตัวบงชี้  ตองสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาหมายของตัว
บงชี้นั้นๆ และเปนเกณฑท่ีนําไปสูการปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่อง 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน  ประกอบดวย  1) การควบคุม  ติดตามการ
ดําเนินงาน  และประเมินคุณภาพ  2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ  เสนอตอ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ  3) การนําผลการประเมิน
คุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีสมบูรณครบถวนโดยมีการกําหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เขามาใชในการดําเนินงานดานระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพท่ีมีขอมูลครบถวนเสนอคณะกรรมการ
ประจําหนวยงานพิจารณา พรอมท้ังเสนอมาตรการและแผนเรงรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแตละป  
โดยสงรายงานใหมหาวิทยาลัย และเปดเผยตอสาธารณชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

หนวยงานควรมอบหมายใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้ของแผนกลยุทธนําผลจากการประเมินคุณภาพ  มาตรการ 
และแผนพัฒนาคุณภาพในแตละป  ไปวิเคราะหและดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานในสวนท่ีรับผิดชอบโดยตรงหรือรวมรับผิดชอบ  โดยมีเปาหมายใหผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของหนวยงาน มีการพัฒนาข้ึนจากปกอนหนาทุกตัวบงชี้ 
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6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องคประกอบคุณภาพ 
หนวยงานควรจัดใหมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถนําเสนอขอมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพท่ี

ถูกตอง เปนปจจุบันครบท้ัง  6 องคประกอบคุณภาพ  และสามารถใชรวมกันไดท้ังระดับบุคคล  หนวยงานยอย 
หนวยงาน และมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนระบบท่ีสามารถเชื่อมตอกับระบบฐานขอมูลท่ีมหาวิทยาลัยจัดทําข้ึน 

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน 
หนวยงานควรสงเสริมใหบุคลากรของหนวยงานเขามามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ  และเปด

โอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย  โดยเฉพาะผูรับบริการตามภารกิจของหนวยงาน  เชน ผูรับบริการดานการวิจัย  หรือ
ชุมชนผูรับบริการทางวิชาการของหนวยงาน ไดเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการรวม
เปนกรรมการ  การรวมกําหนดตัวบงชี้และเปาหมาย  การใหขอมูลปอนกลับ  หรือการใหความรวมมือกับหนวยงาน
ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ดานการประกันคุณภาพ เปนตน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน 
8.1 มีการสรางเครือขายการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย  
8.2 มีการทํางานดานการประกันคุณภาพรวมกันในเครือขาย  มีผลการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  และมี

พัฒนาการดานตางๆ ท่ีเกิดข้ึน จากการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในเครือขาย 
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสรางเครือขาย เพ่ือนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงานอื่น
สามารถนําไปใชประโยชน 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติท่ีดี  ในแตละกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพภายใน 

9.2 มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา  ท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดีใหกับสาธารณชน  และให
หนวยงานอ่ืนไปใชประโยชน 

9.3 มีการวิจัยสถาบันดานการประกันคุณภาพ และนําผลไปพัฒนางานดานการประกันคุณภาพ 
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ตัวอยาง 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 9 ขอ ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจและพัฒนาการของ

หนวยงาน ตั้งแตระดับหนวยงานยอย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  
สํานักงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 6 องคประกอบ ตาม

คูมือตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพภายในท่ีสํานักงานอธิการบดีกําหนด (14-5.1-1-1) โดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ ประกอบดวย รองอธิการบดีงานประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการนโยบายการประกันคุณภาพ มก. เปนท่ีปรึกษา และผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพ ทําหนาท่ี
เปนประธาน บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการเปนกรรมการและมีการดําเนินงานอยางชัดเจน (14-5.1-1-2) รวมท้ัง
แตงตั้งคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  สอบ
ทานเอกสาร หลักฐาน และประสานงานการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ  และคณะทํางาน
ปรับปรุงคูมือประกันคุณภาพ (14-5.1-1-3) ซ่ึงไดกําหนดแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในของ
สํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 เพ่ือกํากับ ดูแล และติดตามผลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ระยะเวลาและเปาหมายท่ีกําหนด (14-5.1-1-4) 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพภายใน  โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน   

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการกําหนดนโยบายและวางแผนการประกันคุณภาพของสํานักงานประกัน
คุณภาพ (14-5.1-2-1) โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ ทําหนาท่ีในการกํากับ
และติดตาม จากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ (14-5.1-2-2) เพ่ือใหทุก
หนวยงานยอยบริหารจัดการระบบงานตางๆ ใหตอบสนองตามภารกิจท่ีกําหนด และสอดคลองกับนโยบายและ
แผนการดําเนินงานของคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ตามมติท่ีประชุมครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวัน
ศุกรท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 (14-5.1-2-3) โดยบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อน
การดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดังกลาว  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของหนวยงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย  

สํานักงานประกันคุณภาพ ไดกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมตามลักษณะเฉพาะของสํานักฯ ซ่ึงสอดคลองกับอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ จํานวน 2 
ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ท่ี 14.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน และตัวบงชี้ท่ี 14.2 
ตามคูมือการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี (14-5.1-3-1) 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในที่ครบถวน  ประกอบดวย  1) การควบคุม  ติดตามการ
ดําเนินงาน  และประเมินคุณภาพ  2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ เสนอตอ
คณะกรรมการประจําหนวยงาน และจัดสงสํานักงานประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา และ  3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพของหนวยงาน   

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพภายในท่ีครบถวน โดยมีการการควบคุม
คุณภาพ ติดตามการดําเนินงานในทุกภารกิจใหเปนไปตามแผนการดําเนินงาน จากการประชุมบุคลากรประจํา
สํานักงานประกันคุณภาพ เปนประจําทุกเดือน และรายไตรมาส (14-5.1-4-1) ซ่ึงในแตละงานไดจัดทํารายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน (14-5.1-4-2)  เพ่ือรวบรวมผลการดําเนินงาน ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ของสํานักงานประกันคุณภาพ (14-5.1-4-3) เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี 
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และรองรับการประเมินคุณภาพภายในจากสํานักงานอธิการบดี (14-5.1-4-4) และดําเนินการจัดทําแผนพัฒนา
ปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายในในแตละรอบปตอไป (14-5.1-4-5)  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพภายในมาปรับปรุงการทํางาน  และสงผลใหมีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้   

สํานักงานประกันคุณภาพ  มีการติดตามผลการดําเนินงานของแตละงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนการดําเนินงาน และเปาหมายตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด โดยแตละงานรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงาน 
และรายงานปญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานเปนประจําทุกเดือน ในการประชุมบุคลากรสํานักงานประกัน
คุณภาพ (14-5.1-5-1) ซ่ึงมีผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธของสํานักงานประกันคุณภาพ จํานวน 9 
ตัวบงชี้ บรรลุเปาหมายท่ีกําหนด จํานวน 8 ตัวบงชี้ หากประเมินผลการพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของ
แผนกลยุทธของสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 พบวา ทุกตัวบงชี้มี
พัฒนาการ โดยยกเวนตัวบงชี้ในกลยุทธท่ี 4 “สรางแรงจูงใจใหผูเก่ียวของทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานดานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย” มีการกําหนดตัวบงชี้แตกตางกันในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กับ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทําใหไมสามารถเทียบพัฒนาการได (145.1-5-2) 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในครบทั้ง 6 องคประกอบคุณภาพ 
สํานักงานประกันคุณภาพ มีระบบขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ ออกเปน 3 สวน ไดแก สวนที่ 1 

ขอมูลดานสารสนเทศ มีการจัดทําเว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพ ( www.qa.ku.ac.th) (14-5.1-6-1) เพ่ือ
รวบรวมขอมูลดานการประกันคุณภาพ ท่ีงายตอการสืบคน และประชาสัมพันธงานดานการประกันคุณภาพ อีกท้ัง
ยังเปนคลังรวบรวมขอมูลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก เชน รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ของหนวยงานตางๆ ฐานขอมูลผูประเมินหนวยงานภายใน มก. รวมถึงเปนแหลงรวมเว็บลิงค ไปยังหนวยงานตางๆ 
ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพ เชน สกอ. สมศ. ก.พ.ร. เปนตน สวนที่ 2 ขอมูลท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพ
ในรูปแบบตางๆ เชน จดหมายขาวรายเดือน (14-5.1-6-2) จดหมายเวียน เพ่ือแจงใหทราบถึงการเคลื่อนไหว และ
ขอมูลขาวสารตางๆ เก่ียวกับการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพภายใน
และภายนอก (14-5.1-6-3) มีการรวบรวมขอมูลสรุปผลการดําเนินงานและประเด็นสําคัญท่ีไดเรียนรูท้ังหมด  
จากโครงการกิจกรรมท่ีดําเนินการของสํานักงานประกันคุณภาพ (14-5.1-6-4) เพ่ือเผยแพรบนเว็บไซตของสํานักฯ 
ซ่ึงโครงการกิจกรรมสวนใหญสามารถสรางเครือขายการประกันคุณภาพกับหนวยงานตางๆ ท่ีเปนแหลงขอมูลท่ีได
ในการพัฒนาการดําเนินงานของสํานักประกันคุณภาพ และมหาวิทยาลัย สวนที่ 3 การรวบรวมขอมูลจากเอกสาร
หลักฐานตางๆ เก่ียวกับกับการดําเนินงาน  โดยขอมูลสารสนเทศท้ัง 3 สวน ท่ีสํานักงานประกันคุณภาพดําเนินการ 
เปนระบบการรวบรวมขอมูลเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพภายในของสํานักงานประกันคุณภาพ ท้ัง 6 
องคประกอบ นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําระบบสารสนเทศ Intranet สํานักงานประกันคุณภาพ data z on 
‘qaku17’ (z:) (14-5.1-6-5) เพ่ือเชื่อมโยงขอมูลการดําเนินงานและแลกเปลี่ยนขอมูลการดําเนินงานรวมกันของ
สํานักงานประกันคุณภาพ  

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะผูใชบริการตามพันธกิจของหนวยงาน  
สํานักงานประกันคุณภาพ  มีการสงเสริมใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพ 

โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ สํานักงานประกันคุณภาพ เพ่ือจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง  สอบทานเอกสาร หลักฐาน และประสานงานการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ และ
คณะทํางานปรับปรุงคูมือประกันคุณภาพ  (14-5.1-1-3) รวมท้ังเปดโอกาสใหบุคลากรจากหนวยงานท้ังในระดับ
คณะ และหนวยงานสนับสนุนระดับสถาบัน สํานัก ไดมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
สํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 เพ่ือใหขอมูลปอนกลับในการดําเนนิงานประกันคุณภาพของ
สํานักงานประกันคุณภาพ  (14-5.1-7-1) รวมท้ังเปนคณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการฯ ชุดตางๆ เพ่ือรวม
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หารือ และใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตามภารกิจของสํานักงานประกันคุณภาพ  
(14-5.1-7-2) 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมรวมกัน  
สํานักงานประกันคุณภาพ มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงาน

ท้ังภายในและภายนอก โดยเปนหนวยงานกลางในการจัดโครงการกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางเครือขายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพท่ีสอดคลองกับนโยบายและการพัฒนาพันธกิจในดานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย เชน โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555 (14-5.1-8-1) 
สําหรับการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพจากภายนอกมหาวิทยาลัย สํานักงานประกันคุณภาพ มีสวนรวม
ในการเปนคณะทํางานเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา รวมกับ 9 สถาบัน ซ่ึงมีการจัดกิจกรรมตางๆ รวมกัน 
เชน การประชุมคณะทํางานเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา (14-5.1-8-2) การเขารวมโครงการบรรยาย
และเสวนาตางๆ  (14-5.1-8-3) 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพรใหหนวยงาน
อื่นสามารถนําไปใชประโยชน   

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการเผยแพรแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเปนวิธีปฏิบัติท่ีดี
ใหกับสาธารณชน และใหหนวยงานอ่ืนไปใชประโยชน ผานการถายทอดจากกระบวนการศึกษาดูงานของ
สถาบันการศึกษาตางๆ จํานวน 4 สถาบัน ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นิสิตปริญญาโท สาขาการ
บริหารการศึกษา มก. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และสถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
(14-5.1-9-1) 
รายการหลักฐาน 

หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-5.1-1-1 คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานอธิการบดี 
14-5.1-1-2 คําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 1/2555 เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ของสํานักงานประกันคุณภาพ ลงวันท่ี 19 
พฤศจิกายน 2555 และคําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน ของสํานักงานประกันคุณภาพ (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2556 

14-5.1-1-3 คําสั่งสํานักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 2/2555 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ และคําสั่งสํานักงาน
ประกันคุณภาพ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานในระบบประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกัน
คุณภาพ  (เพ่ิมเติม) ลงวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2556 

14-5.1-1-4 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ของสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําป
การศึกษา 2555 

14-5.1-2-1 นโยบายและแผนการประกันคุณภาพ ของสํานักงานประกันคุณภาพ 
14-5.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ  

ครั้งท่ี 8/2555 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 
14-5.1-2-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งท่ี 4/2555  

วันศุกรท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 
14-5.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ  

ครั้งท่ี 8/2555 วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 
14-5.1-4-1 รายงานการประชุมบุคลากรสํานักงานประกันคุณภาพ วาระรายงานความกาวหนาของทุกงาน 
14-5.1-4-2 รายงานสรุปผลการดําเนินงานของแตละงาน ประจําปการศึกษา 2555 
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หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 
14-5.1-4-3 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2555 
14-5.1-4-4 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน สํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2554 
14-5.1-4-5 แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2554 (สปค.01)  
14-5.1-5-1 รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานของแตละงาน 
14-5.1-5-2 การประเมินกลยุทธตามแผนงานสํานักงานประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 และปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
14-5.1-6-1 เว็บไซตสํานักงานประกันคุณภาพ (www.qa.ku.ac.th) 
14-5.1-6-2 จดหมายขาวรายเดือน 
14-5.1-6-3 จดหมายเวียน 
14-5.1-6-4 สรุปผลการดําเนินงานโครงการกิจกรรมตางๆ บนเว็บไซต 
14-5.1-6-5 ระบบสารสนเทศ Intranet สํานักงานประกันคุณภาพ data z on ‘qaku17’ (z:)  
14-5.1-7-1 ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  

สํานักงานประกันคุณภาพ 
14-5.1-7-2 - คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 7/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงาน

การประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555 ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สั่ง ณ วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2556 

- คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ท่ี 8/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการในการ
ดําเนินงานจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2555  
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สั่ง ณ วันท่ี 3 มกราคม พ.ศ. 2556 

14-5.1-8-1 โครงการกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางเครือขายในการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ 
14-5.1-8-2 การประชุมคณะทํางานเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา  
14-5.1-8-3 โครงการเสวนา “ความสําเร็จของการบูรณาการภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา” 

วันท่ี 22 มีนาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
14-5.1-9-1 เอกสารประกอบการศึกษาดูงาน ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นิสิตปริญญา

โท สาขาการบริหารการศึกษา มก. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สถาบันวิชาการปองกัน
ประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 

 

http://www.qa.ku.ac.th/
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องคประกอบที่ 6 
การพัฒนาและปรับปรุงระบบดําเนินงาน 

 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน (ก.พ.ร.) 

 
ชนิดของตัวบงชี ้  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

เพ่ือใหหนวยงานมีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการสําคัญท่ีสามารถสรางประโยชนใหกับผูรับบริการหรือผูมี
สวนไดสวนเสีย ดวยรูปแบบหรือวิธีท่ีหลากหลายสอดคลองกับความตองการและความคาดหวังของผูรับบริการ
รวมท้ังนําไปสูการบรรลุพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
นิยามศัพท  

กระบวนการดําเนินงาน หมายถึง ข้ันตอนท่ีเชื่อมโยงกันในการปฏิบัติงานตามภารกิจตางๆ ในการปฏิบัติมัก
มีผูเก่ียวของเปนผูรับบริการ เปนผูมีสวนไดสวนเสีย หรือเก่ียวของกับบุคลากรสวนใหญ ซ่ึงมีไดหลายกระบวนการ 
หลายลักษณะท่ีแตกตางกันตามภารกิจของหนวยงาน เชน กระบวนการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดทํา
งบประมาณ กระบวนการจัดหาพัสดุ กระบวนการฝกอบรม กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กระบวนการ
จัดสรรทุนวิจัย เปนตน 

ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงาน  หมายถึง สิ่งท่ีเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จของ
กระบวนการดําเนินงานท่ีกําหนดข้ึน โดยตองสอดคลองกับความคาดหวังหรือความตองการของผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย ท้ังนี้ขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการอาจมีมากกวา 1 ขอก็ได เชน บุคลากรตองการใหการ
จัดหาพัสดุไดพัสดุท่ีมีคุณภาพ เหมาะกับการปฏิบัติงานและราคาสมเหตุสมผล เปนตน ซ่ึงหลังจากไดขอกําหนดแลว 
หนวยงานจึงนํามาออกแบบกระบวนการและจัดทําเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานตอไป 

รอบระยะเวลา รอบปงบประมาณ (1 ต.ค. 25.. – 30 ก.ย. 25..) 
เกณฑมาตรฐาน  

1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ท่ีสําคัญครบถวน ครอบคลุมการ
ดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพ่ือทําใหการ
ดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก ( Core Process) ท่ีสําคัญ
จากความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดท่ีสําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน พรอมท้ังกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหงานมีประสิทธิภาพ เชน 
ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน 

5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมีอํานาจเพ่ือให
พิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีจะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณตอไป 
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เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ขอ 

มีการดําเนินการ  
2 ขอ 

มีการดําเนินการ  
3 ขอ 

มีการดําเนินการ  
4 ขอ 

มีการดําเนินการ  
5 ขอ 

ขอมูลที่ตองการ 
1. เอกสารแสดงแผนภาพและรายชื่อของกระบวนการตางๆ 
2. เอกสารแสดงขอกําหนดท่ีสําคัญและวิธีการไดมาซ่ึงขอกําหนดดังกลาว 
3. คูมือการปฏิบัติงาน 
4. ประกาศ คําสั่ง หรือเอกสารแสดงวาไดกําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน 
5. เอกสารหลักฐานการแตงตั้งคณะทํางานติดตามความกาวหนา 
6. รายงานสรุปการติดตามความกาวหนาท่ียืนยันไดวา ไดนําผลดังกลาวมาปรับปรุงกระบวนการตามคูมือ

การปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ 
7. รายงานผลการปรับปรุงกระบวนการท่ีเสนอตอผูมีอํานาจ 
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ตัวอยาง  
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สํานักงานประกันคุณภาพ มีผลการดําเนินงานครบ 5 ขอ ดังนี้ 
1. มีการกําหนดหรือทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลัก (Core Process) ที่สําคัญครบถวน ครอบคลุม

การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงาน โดยมีการวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางกระบวนการตางๆ เพื่อทําให
การดําเนินงานของหนวยงานหรือของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองกัน  

สํานักงานประกันคุณภาพ ไดมีการทบทวนกระบวนการดําเนินงานหลักตามภารกิจของสํานักงาน
ประกันคุณภาพ ประจํา ปงบประมาณ 2555 (14-6.1-1-1) ในการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
สํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 3/2555 (14-6.1-1-2) โดยรวมกันวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวาง กระบวนการ
ตางๆ ท่ีเก่ียวของ และสอดคลองกับการดําเนินงานของสํานักงานประกันคุณภาพ และไดกําหนดกระบวนการหลักท่ี
สําคัญใหครอบคลุมการดําเนินงานตามภารกิจของสํานักงานประกันคุณภาพ  โดยมีการวิเคราะหเชื่อมโยง
กระบวนการตางๆ พรอมท้ังผูรับผิดชอบในแตละงาน เพ่ือใหการดําเนินงานของสํานักงานประกันคุณภาพมีความ
สอดคลองกัน ดังนี้ 

กระบวนการดําเนินงานหลักของ
สํานักงานฯ 

กระบวนการดําเนินงานตางๆ ในระดับงาน ผูรับผิดชอบ 

- กระบวนการตรวจติดตามและการ
ประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร 

- กระบวนการพัฒนาปรับปรุงการประกัน
คุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- งานพัฒนาและ
ฝกอบรม 

- กระบวนการตรวจติดตามและการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- งานตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ 

- กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

- งานวิเคราะหขอมูล
และสารสนเทศ 

- กระบวนการใหความรู ความเขาใจ
ดานประกันคุณภาพ 

- กระบวนการจัดประชุม สัมมนา และ
ฝกอบรม 

- งานพัฒนาและ
ฝกอบรม 

2. มีการจัดทําหรือทบทวนขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดําเนินงานหลัก ( Core Process)  
ที่สําคัญจากความคาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ  

สํานักงานประกันคุณภาพ มีการทบทวนกระบวนงานดําเนินงานหลัก โดยการนําขอมูลปอนกลับและ
ผลการประเมินความพึงพอใจจากผูรับบริการจากการดําเนินงานตามกระบวนการตางๆ มาพิจารณาเพ่ือทบทวน
ขอกําหนดท่ีสําคัญในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนด และเปนไปตามความ
คาดหวัง และความตองการของผูรับบริการ ซ่ึงไดมีการปรับกระบวนงานหลัก 2 กระบวนงาน ดังนี้ 
 - กระบวนการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร งานตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพไดมีการสํารวจผลการดําเนินงาน โดยไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในวา หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเองใหกับคณะกรรมการลาชา ทําใหไมมีเวลาศึกษา SAR ไดทัน ควร
กําหนดระยะเวลาการจัดสงใหชัดเจน สํานักงานฯ จึงปรับระยะเวลาดําเนินงานในกระบวนการโดยกําหนดให
หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการประเมินฯ อยางนอย 1 สัปดาห และยังคงใหหนวยงาน
รายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน เพ่ือเปนติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ใหสามารถปรับ 
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ผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และมีความพรอมในการรับประเมินฯ มากยิ่งข้ึน  สําหรับขอเสนอแนะอีกขอท่ี
สํานักงานไดนํามาพิจารณาคือ หนวยงานไมมีการอางอิงเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจน ทําใหไมสะดวกในการตรวจ
เอกสาร จึงปรับกระบวนการทํางานท่ีสงเสริมใหหนวยงานจัดเตรียมเอกสารเปนระบบอิเล็กทรอนิกส ผลักดันให
หนวยงานจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน และกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online เพ่ือให
คณะกรรมการฯ สามารถตรวจประเมินฯ ผานระบบได รวมท้ังมีแผนงานในการจัดทําฐานขอมูลกลางของ
มหาวิทยาลัยท่ีใชดานการประกันคุณภาพ เพ่ือใหทุกหนวยงานสามารถเก็บรวบรวมขอมูลไดแนวเดียวกัน   
(14-6.1-2-1) 
 - กระบวนการใหความรู ความเขาใจดานประกันคุณภาพ งานพัฒนาและฝกอบรมไดมีการสํารวจความ
ตองการของผูรับบริการอยางตอเนื่อง จากการสอบถามผูรับบริการทุกครั้งภายหลังการจัดกิจกรรม/โครงการตางๆ 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีขอเสนอแนะจากผูรับบริการวาควรเพ่ิมชองทางใหบุคลากรในทุกวิทยาเขต 
สามารถเขารวมโครงการสรางความรู ความเขาใจ ดานการประกันคุณภาพ  จึงไดปรับเพ่ิมกระบวนการถายทอด
สัญญาณการประชุม สัมมนา ผานเครือขาย Nontri Live และ Teleconference ตามขอเสนอ (14-6.1-2-2) 

3. มีการออกแบบหรือทบทวนกระบวนการจากขอกําหนดที่สําคัญ จัดทํามาตรฐานและจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบชัดเจน  

สํานักงานประกันคุณภาพมีการประชุมเพ่ือทบทวนและปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานตามภารกิจ
ของสํานักงาน โดยกําหนดใหแตละงานท่ีรับผิดชอบในกระบวนการตางๆ จัดทํามาตรฐานและคูมือการปฏิบัติงาน 
พรอมกําหนดผูรับผิดชอบในแตละข้ันตอนอยางชัดเจนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานไดเปนแนวทาง
เดียวกัน (14-6.1-3-1) 

4. มีการทบทวน และหรือปรับปรุงกระบวนการตามคูมือการปฏิบัติงานเพื่อทําใหงานมีประสิทธิภาพ เชน 
ควบคุมคาใชจาย ลดคาใชจาย ลดระยะเวลาดําเนินงาน ลดขอผิดพลาด ลดขอรองเรียน เปนตน  

สํานักงานประกันคุณภาพไดกําหนดใหงานท่ีรับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงกระบวนงานตามคูมือการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือใหงานมีประสิทธิภาพ ท้ังในเรื่อง การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน ลดคาใชจาย ลดขอผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงาน และการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ ดังนี้ 

-   กระบวนการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดมีการปรับ
กระบวนงานโดยมีการกําหนดระยะเวลาการจัดสงรายงานการประเมินตนเองของคณะ สํานัก สถาบัน โดยกําหนดให
หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเองใหคณะกรรมการประเมินฯ อยางนอย 1 สัปดาห และเพ่ิมกระบวนงานใน
การติดตามใหหนวยงานรายงานผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน เปนการติดตามผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ตางๆ ใหสามารถปรับผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพ และมีความพรอมในการรับประเมินฯ ลดขอผิดพลาดตางๆ
ไดมากยิ่งข้ึน สําหรับการปรับกระบวนการทํางานท่ีสงเสริมใหหนวยงานจัดเตรียมเอกสารเปนระบบอิเล็กทรอนิกส 
ผลักดันใหหนวยงานจัดเก็บขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสมากข้ึน มีการกรอกขอมูลในระบบ CHE QA Online ซ่ึง
ชวยใหคณะกรรมการฯ สามารถตรวจประเมิน ฯ ผานระบบไดสะดวก และชวยใหหนวยงานท่ีรับประเมิน 
ลดคาใชจายคาในสวนคากระดาษ และคาหมึกปริ๊นทไดเปนอยางดี (14-6.1-4-1) 

-  กระบวนการใหความรู ความเขาใจดานประกันคุณภาพ ผลจากการทบทวน และการปรับปรุง
กระบวนงาน โดยการเพ่ิมกระบวนการถายทอดสัญญาณการประชุม สัมมนา ผานเครือขาย Nontri Live และ 
Teleconference พบวา สามารถลดคาใชจายในการจัดประชุมชี้แจงตัวบงชี้ และแนวทางการประเมินคุณภาพ
ภายใน ซ่ึงในปงบประมาณ พ.ศ.2555 จะดําเนินการชี้แจงไปทุกวิทยาเขต มีคาใชจายรวม 86 ,064 บาท แตใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2555 ดําเนินการ ณ วิทยาเขตบางเขน และถายทอดสัญญาณการประชุมไปยังทุกวิทยาเขต มี
คาใชจายรวม 25,423 บาท ซ่ึงมีอัตราการลดลงคิดเปนรอยละ 70.46 (14-6.1-4-2) 
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5. มีการกํากับติดตาม และประเมินผลการปรับปรุง จัดทํารายงานผลการปรับปรุงเสนอตอผูมีอํานาจ

เพื่อใหพิจารณาและใหขอเสนอแนะที่จะเปนแนวทางในการกําหนดกระบวนการที่จะดําเนินการในปงบประมาณ
ตอไป  

สํานักงานประกันคุณภาพมีการกํากับติดตาม และประเมินผลหลังจากการปรับปรุงกระบวนการตางๆ 
โดยมีการสรุปรายงานผลการปรับปรุงการดําเนินงานหลักตอผูอํานวยการสํานักงานฯ ในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพของสํานักงานฯ ครั้งท่ี 4/2555 เพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะท่ีเปนแนวทางในการกําหนด
กระบวนการท่ีจะดําเนินการในปงบประมาณตอไป ดังนี้ (14-6.1-5.1)3rt 
 - งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ รายงานผลการติดตามการจัดสงผลการดําเนินงานรอบ 9 เดือน
ของหนวยงานตางๆ ยังมีบางหนวยงานท่ีไมสามารถรายงานผลไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด เนื่องจากอยูในระหวาง
การดําเนินงาน โดยผูอํานวยการสํานักงานประกันคุณภาพไดใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานปงบประมาณตอไป
วาควรมีการติดตามเปนระยะๆ และแจงใหหนวยงานทราบลวงหนา   

-  งานพัฒนาและฝกอบรม รายงานผลจากการปรับข้ันตอนการปฏิบัติงาน ไดแก การจัดทํารายงานการ
ประชุม จากเดิม 3 วัน เปน 2 วัน การประสานงานโรงพิมพ และพิสูจนอักษรกอนจัดพิมพเลมคูมือฯ จากเดิม 3 
สัปดาห เปน 2 สัปดาห และการจัดสงคูมือฯ ใหหนวยงาน จากเดิม 2-3 วัน เปน 1 วัน วายังไมเห็นผลลัพธท่ีชัดเจน
ในปการศึกษา 2554 เนื่องดวยการเผยแพรคูมือฯ ใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย มีความลาชา เหตุเพราะ
ไมไดมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงจากกรณีเกิดภัยพิบัติน้ําทวม ท่ีทําใหไมสามารถทํางานได โดยผูอํานวยการ
สํานักงานฯ ไดใหขอเสนอแนะวา ดังนั้นควรมีการวางแผนบริหารความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดจากภัยธรรมชาติและไมใช
ภัยธรรมชาติดวย 
รายการหลักฐาน 
หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสาร 

14-6.1-1-1 ข้ันตอนการดําเนินงานหลักของสํานักงานประกันคุณภาพ 
14-6.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 

3/2555  
14-6.1-2-1 กระบวนการตรวจติดตามและการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
14-6.1-2-2 กระบวนการใหความรู ความเขาใจดานประกันคุณภาพ 
14-6.1-3-1 คูมือปฏิบัติงาน  

- งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
- งานพัฒนาและฝกอบรม                            
- งานวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศ 

14-6.1-4-1 รายงานความกาวหนา 
- งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
- งานพัฒนาและฝกอบรม                            

14-6.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานประกันคุณภาพ ครั้งท่ี 
4/2555 
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คณะเกษตร กําแพงแสน. 2555. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะเกษตร กําแพงแสน. นครปฐม: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. 2555-2557. คูมือการประกันคุณการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน. นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน. 

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2554. คูมือตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพภายใน สําหรับ
สํานัก สถาบันมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัดสหประชาพาณิชย. 

          . 2555. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) สํานักงานประกันคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร: 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

 

เอกสารวิชาการ   1/2556  งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน)   

ที่ปรึกษา      
1. นายวิโรจน  ทองสุพรรณ           ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 
2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน                                   

คณะผูจัดทํา 
1. นางธณาภรณ  สระทองมา       หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. น.ส.เยาวภา    มณีเนตร          นักวิชาการศึกษา 

พิมพครั้งที่ 1   มกราคม 2557    จํานวน 25 เลม 

แกไข เพิ่มเติม   เมษายน 2557  
พิมพที ่งานประกันคุณภาพการศึกษา กองบริการการศึกษา (กําแพงแสน) โทร 3949 และ 3266 
http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice/ 

  

http://www.kps.ku.ac.th/kpsoffice/

	เกณฑ์การประเมิน
	คำอธิบายตัวบ่งชี้

	เกณฑ์การประเมิน
	วิธีการคำนวณ
	นิยามศัพท์


